
Autonomia do bebê
O que eu quero pra vida da Manu é que ela seja uma pessoa super
independente,.
tenha bastante autonomia e consiga fazer tudo o que ela deseja
Eu acredito que no dia-a-dia, com pequenas coisas, a gente consegue
desenvolver bastante o bebê.
Então, se você quer que uma criança alcance um objeto, por exemplo
Você tem que deixar aquele objeto perto dela e não entregar na mão dela
Ás vezes, quando o bebê nasce a gente quer ele tanto pra gente.
que a gente acaba atrasando um pouquinho esse desenvolvimento
Desde cedo os bebês tem que aprender que há diversas formas de se
relacionar e de se expressar.
Estimular esse contato da Manu com outras pessoas fez com que eu ficasse
muito mais segura quando eu preciso sair pra resolver alguma coisa.
ou algum momento que eu preciso tirar pra ficar sozinha mesmo
Não é fácil a gente se afastar do bebê, porque a gente acha que ninguém vai
conseguir cuidar tão bem quanto a gente
Mas se a gente parar pra pensar é muito importante a gente ter essa
individualidade
E manter a nossa vida independente da chegada do bebê
A gente precisa abrir a nossa mente e saber que as outras pessoas vão cuidar
tão bem quanto a gente.
Eu acho que uma ótima maneira pra aproximar o pai do bebê é deixar ele, por
exemplo, dar um banho
Trocar fralda e fazer uns outros cuidados que não precisa ser a mãe
necessariamente
Um outro medo que eu também sentia era das pessoas pegarem a Manu no
colo,
Mas é um medo que a gente tem que perder
O bebê precisa do contato com outras pessoas porque isso é muito importante

pro desenvolvimento dele.
É claro que não é fácil pro bebê se sentir confortável no colo de uma outra
pessoa
E pra gerar esse conforto nela eu sempre instrui a pessoa das coisas que o
bebê gosta
Como ela se sente confortável, uma posição, um cheiro, uma brincadeira e com
isso ela vai facilmente se adaptando
Então acredito que aos poucos ela vá ganhando um desenvolvimento o que vai
fazendo com que ela fique mais independente.
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