O BEBÊ DE NOVE MESES
Está em constante atividade. Só para quieto na hora de dormir. Por isso, a mamãe tem que ter fôlego para
acompanhá-lo, já que está cada vez mais “craque” no engatinhar e na prática de escalada de móveis e paredes.
Alguns bebês desenvolvem uma nova maneira de se locomover entre o engatinhar e o andar, usando os quatro
membros. Eles conseguem ficar em pé sozinhos e se segurar. Aos pouquinhos vão começando a soltar as mãos para
testar o equilíbrio. Podem engatinhar de marcha a ré, por causa do peso da cabeça, que representa 30% do tamanho
do corpo. Cuidado com degraus! O dispositivo do medo, inato, é acionado duas semanas depois de começarem a
engatinhar, pela experiência ou pelos alertas dos pais.
Decide aonde ir. Ampliam-se a capacidade e a frequência de tomar decisões por conta própria. Essa conquista acelera
o desenvolvimento intelectual dos bebês. No princípio é engraçado. Com essa idade já aprenderam a bater palminhas (e o
fazem sempre que cantam para eles), a fazer gracinhas como piscar o olho e fazer “caretinhas”.
Em relação ao desenvolvimento emocional e social, quando está envergonhado ou leva uma bronca pode fazer
beiço, baixar os olhinhos, esconder o rosto e ficar com vergonha.
O bebê de nove meses consegue colocar emoção nas suas “falas”. Articula as primeiras palavras de duas
sílabas como “mamã”, “papá”, “au-au”, “te-té” e reage corretamente às palavras mais familiares como: “me dá”,
“pega”, “vem”, “não pode”. Não só imita o tom de voz que ouve como também as expressões faciais dos adultos
que falam com ele.

Dicas de brinquedos e brincadeiras:
O bebê já coloca objetos em uma caixa e consegue tirá-los de lá. Para que possa praticar isso, dê a ele um balde
de plástico e alguns bloquinhos coloridos (que não sejam pequenos demais para não haver risco de serem engolidos).
Nesta fase, as crianças adoram brinquedos com partes removíveis ou com compartimentos que abrem e fecham.
Carrinhos que possam ser arrastados de um lado para o outro são divertidos tanto para meninos como para meninas.
Você vai notar que, se tirar um brinquedo do seu filho, ele vai protestar, à medida que aumenta sua habilidade
de expressar necessidades e desejo.
Aos nove meses, cerca de metade das crianças gosta de dar um brinquedo a outra pessoa só para pegá-lo de volta
depois. Seja companheira nessas horas de diversão. Tente rolar uma bola no chão para o bebê e veja se ele joga de volta.
Com peças que podem ser empilhadas, seu filho terá a opção de colocar uma em cima da outra ou de dar uma delas
para você.
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