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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
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sugestões práticas são maravilhosas." (T. Berry Brazelton, MD, professor emérito, Harvard Medical
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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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because as
semanas mágicas are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your as semanas mágicas so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
as semanas mágicas are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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