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As Semanas Mágicas descreve em termos de fácil
compreensão as incríveis mudanças de desenvolvimento e
períodos de regressão que todos os bebês passam durante os
primeiros 20 meses de suas vidas.
A edição de capa branca ampliada descreve mais 2 saltos no
desenvolvimento mental de seu bebê até o final do período
sensório-motor.
O livro oferece orientação para:
• Saber quando e porquê seu bebê está difícil
• Ajudá-lo(a) (e a você próprio(a)) a passar/sobreviver às fases
difíceis
• Tirar o máximo de proveito dessas fases de
desenvolvimento
O livro se baseia na descoberta científica da mudança do
mundo dos pais de um fenômeno: todos os bebês normais e
saudáveis parecem ficar mais exigentes aproximadamente nas
mesmas idades, os períodos de regressão, e dormem menos nestas fases.
Um best-seller mundial que resgatará a sanidade dos pais de todo o mundo.
Essas flutuações relacionadas à idade de necessidade de contato corporal e atenção (períodos de
regressão) estão ligadas a mudanças importantes e bastante dramáticas nos cérebros das crianças.
Essas mudanças permitem que um bebê entre em um mundo de percepção completamente novo
como consequência, para que ele aprenda várias novas habilidades. Isso deveria ser motivo de
celebração, mas uma vez que o bebê está em causa, essas mudanças são desconcertantes. Ele foi
pego de surpresa -- tudo mudou durante a noite. É como se ele tivesse acordado em um planeta
diferente.
O livro inclui:
• Guia semanal do comportamento do bebê
• Quando esperar o comportamento difícil, o que ele implica (comportamento choroso, apegamento
e irritabilidade, o CAI) e como lidar com esses períodos de regressão (saltos)
• Uma descrição da perspectiva de seu bebê do mundo a volta dele e como você pode entender as
alterações pelas quais ele está passando
• Jogos divertidos e atividades delicadas para você fazer com sua criança
Comentários de especialistas:
---"Esta é uma janela muito prática e divertida para o primeiro ano e meio do bebê. Plooij e van de
Rijt observaram e encontraram os períodos vulneráveis no desenvolvimento do bebê que eu, de
forma independente, trouxe para o meu livro Touchpoints (Perseus). As observações dos autores e as
sugestões práticas são maravilhosas." (T. Berry Brazelton, MD, professor emérito, Harvard Medical
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School
).

---"O trabalho de van de Rijt e Plooij sobre o desenvolvimento infantil tem um enorme valor para uso
clínico e aplicação científica. Eles não apenas explicaram os períodos de comportamento intrigante e
difícil na infância, que tanto preocupam os pais, mas também mostraram como esses
comportamentos marcam os saltos de desenvolvimento e descreveram os estágios de compreensão
da criança. Em conjunto, isso oferece aos pais e profissionais uma visão bem fundamentada sobre as
mentes em desenvolvimento dos bebês. Além disso, van de Rijt e Plooij descreveram a brincadeira e
a comunicação que melhor funcionam com os bebês em diferentes idades e, portanto, ajudaram os
pais a entender e se relacionar de forma sensível com seus bebês. Esta relação entre pais e filhos é o
principal pré-requisito para o desenvolvimento de crianças seguras e bem ajustadas. O livro As
Semanas Mágicas é uma leitura essencial para todas as pessoas que trabalham com bebês:
pediatras, assistentes sociais, psicólogos e, claro, pais." (John Richer, PhD, diplomado em psicologia
clínica, psicólogo clínico consultor e chefe de psicologia pediátrica do Departamento de Pediatria,
John Radcliffe Hospital, em Oxford, Inglaterra
).
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glad to know that right now As semanas magicas PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find As semanas magicas or just about any type of ebooks, for any type of
product.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Uma dama fora dos padrões
http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://new.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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O dilema do porco-espinho
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http://new.beebok.info/br-1438465217/o-dilema-do-porco-espinho.html

Ser ou não ser sozinho O poeta Vinicius de Moraes cantava &#34;que é melhor se sofrer
junto, que viver feliz sozinho&#34;. Será? Este é um dos fios da meada que o historiador
Leandro Karnal, um dos intelectuais mais influentes do país, toma como mote neste...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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After – Depois da promessa
http://new.beebok.info/br-1093579058/after-depois-da-promessa.html

Bem quando Hardin acreditava já ter enfrentado todos os fantasmas de seu passado, um
terrível segredo sobre seus pais é revelado, despertando os seus piores demônios
internos. Tessa sabe que só ela tem o poder de aliviar todos os sentimentos de raiva,...
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