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1.
A IMPORTÂNCIA  
DO PRIMEIRO 
ANO DE VIDA
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«De pequenino é que se torce o pepino»

A importância do primeiro ano de vida é indiscutível, quer quanto 

ao futuro da própria criança quer quanto ao impacto nos restan-

tes elementos da família. A tão desejada chegada do bebé mexe 

sempre com os alicerces da estrutura familiar. O primeiro ano 

passa a correr, e é vivido quase como uma viagem na montanha-

-russa. Existe o medo inicial do desconhecido, mas, de repente, 

a viagem já está a meio e nem tivemos tempo para pensar duas 

vezes. Muito acontece no primeiro ano: o recém-nascido passa 

de um ser totalmente dependente dos cuidados de outros a um 

bebé ativo e dinâmico. O crescimento e as mudanças ocorrem  

a um ritmo extraordinário, e cada mês traz novos e fascinantes 

progressos. 

Alguns pais de primeira viagem questionam o que será 

expectável para cada etapa e se o desenvolvimento do seu  

bebé estará dentro do esperado. 

Em vez de colocar uma ênfase exagerada nas metas 
de desenvolvimento, é mais importante relembrar que  
todos os bebés se desenvolvem ao seu próprio ritmo. 
Existe uma grande margem naquilo que se considera normal.


