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1. INTRODUÇÃO

O Projeto Cuidar e Crescer Juntos (C&C) visa o desenvolvimento 
integral de bebês de risco social e biológico e para isso desenvolveu 
um modelo de intervenção voltado para o recém-nascido e sua 
família. Dentre as atividades desenvolvidas está o programa de 
estimulação do desenvolvimento no primeiro ano de vida, oferecido 
em formato de grupo e destinado às mães, pais e pessoas relevantes 
na vida do bebê. 

A equipe do Projeto elaborou esse manual para permitir que o 
modelo de intervenção criado para o projeto, possa ser replicado 
em outros serviços e unidades de saúde. Apresentamos aqui a 
descrição detalhada do desenvolvimento do programa e o passos 
para a implementação dos grupos.
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O Projeto C&C é um projeto de pesquisa, 
resultado de parceria entre a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Hos-
pital Sofia Feldman (HSF). O objetivo ger-
al do projeto é contribuir para fortalecer o 
vínculo afetivo entre mãe e filho, reduzir o 
estresse parental e estimular práticas de 
cuidado que promovam o desenvolvimento 
global de bebês nascidos no Hospital So-
fia Feldman. Trata-se de projeto financiado 
pela fundação Grand Challenges Canada, 
dentro do programa Saving Brains, que tem como foco dar suporte 
a novas inciativas voltadas para a proteção do desenvolvimento in-
fantil em populações de risco, como estratégia de longo prazo para 
superação da pobreza. 

O HSF é uma maternidade modelo, reconhecida nacionalmente pela 
implementação integral das políticas do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na oferta de assistência de qualidade a famílias de baixa ren-
da, o que atrai mães de Belo Horizonte e do interior.

O projeto C&C combina o seguimento do desenvolvimento à pro-
grama de intervenção, visando dar suporte à mães de bebê de risco 
social e/ou biológico para o cuidado de seus filhos. A intervenção 
proposta tem como foco empoderar às mães e, consequentemente, 
promover ambiente estimulante e melhor desenvolvimento infantil.
Sabe-se que nos últimos 15 anos houve grande redução na taxa de 
mortalidade infantil e o país atingiu a meta de redução estabeleci-
da pela ONU, um dos oito itens dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio1, documento aprovado em 2000 que consolidou metas 
estabelecidas em conferências mundiais para serem cumpridas até 
2015. 

Embora tenha havido redução de 31% na taxa de mortalidade2, há 
muito trabalho a ser realizado para assegurar que as crianças sobre-
viventes atinjam seu potencial de desenvolvimento. Fatores de risco 
biológico, como a prematuridade, e o risco social, como a pobreza, 
desestruturação familiar e estresse toxico, são bastante prevalentes 
em nosso país, sendo necessário criar estratégias de proteção para 
nossas criança. 

2. O PROJETO CUIDAR E CRESCER JUNTOS
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Intervenções que promovam boas práticas parentais e contribuam 
para melhorar as interações mãe-filho podem atenuar os riscos 
biológicos e sociais não só aumentando as chances de sobrevivên-
cia da criança, mas também contribuindo para o desenvolvimento 
infantil3; 4.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)5, intervenções pre-
coces que ofereçam proteção frente aos fatores de risco, promovam 
o crescimento, o desenvolvimento cognitivo e sócio emocional podem 
melhorar a saúde, o bem-estar e as competências das crianças a lon-
go prazo. Estudos recentes demonstram que intervenções que ofere-
cem suporte a família pode promover efeitos positivos nos pais e sobre 
o desenvolvimento infantil. Revisão sistemática de Benzies e colabora-
dores (2013)6 sobre os componentes da intervenção precoce com pais, 
indica efeitos positivos da intervenção sobre a ansiedade e sintomas de 
depressão dos pais e sobre o desenvolvimento infantil de crianças nas-
cidas pré-termo a curto prazo e aos 24 meses de idade. Meta-análise 
realizada por Vanderveen e colaboradores (2009)7 também conclui que 
intervenções que envolvem os pais melhoram o desempenho mental e 
motor das crianças nascidas pré-termo aos 12 meses e o desempenho 
mental aos 24 meses.

A primeira infância, que acontece entre o nascimento e seis anos de idade, 
é um período importante no qual ocorre o desenvolvimento das estru-
turas e circuitos cerebrais e a aquisição de capacidades fundamentais, 
que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complex-
as. O desenvolvimento saudável da criança nos primeiros anos de vida 
contribui para o bom desempenho escolar, contribuindo para que al-
cance realização pessoal e torne-se um adulto saudável e responsável. A 
mesma neuroplasticidade que deixa a regulação emocional, a adaptação 
comportamental e as competências de funções executivas vulneráveis 

às perturbações de ambientes es-
tressantes no início da vida, também 
permite o sucesso no desenvolvimen-
to, por meio de intervenções especí-
ficas durante os períodos sensíveis 
de maturação. Por esse motivo, in-
vestimentos focados em crianças na 
primeira infância, mais do que outra 
fase do ciclo vital, trazem melhor re-
torno ao indivíduo e também à socie-
dade.3

O futuro se faz no presente
Este Livro do Bebê é uma das ações do  
Projeto Cuidar & Crescer Juntos, que tem como objetivo 
fortalecer o vínculo da mãe com o bebê, reduzir o 
estresse das famílias e estimular práticas de cuidado 
que promovam o desenvolvimento global das crianças 
nascidas prematuras. 

O projeto é financiado pela iniciativa  
Grand Challenges Canada - Saving Brains, cujo foco é  
a estimulação do desenvolvimento infantil e a prevenção  
de atrasos nos primeiros 1000 dias de vida. A Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Hospital Sofia 
Feldman estão juntos nesta parceria, buscando contribuir 
para melhorar a qualidade de vida de crianças nascidas 
prematuras e suas famílias. Foi formada uma equipe 
multidisciplinar que conta com médicos, enfermeiras, 
terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, 
psicólogas, além de estudantes de graduação e  
pós-graduação de diversos cursos.

O Projeto Cuidar & Crescer Juntos é um programa de 
12 meses, que inclui a observação do comportamento 
da criança na Casa do Bebê (Hospital Sofia Feldman) e o 
acompanhamento da criança e da família aos 2, 4, 6, 9 e 
12 meses de idade. Em cada um destes seis momentos, 
além da avaliação individual do desenvolvimento e da 
saúde global da criança, são feitas oficinas com as 
mães com o objetivo de trabalhar e expandir o conteúdo 

deste livro. Foram eleitas como prioritárias as áreas 
de comunicação e interação; desenvolvimento motor; 
bem-estar da família; comportamento e brincar devido 
ao seu potencial para o fortalecimento do vínculo com o 
bebê e por estarem ligadas às principais vulnerabilidades 
do prematuro. O conteúdo pretende ser complementar 
àquele disponível na Caderneta de Saúde da Criança.  
O livro oferece informações resumidas sobre cada etapa 
do desenvolvimento no primeiro ano de vida e sugestões 
sobre como cuidar e estimular o desenvolvimento infantil.

O livro foi cuidadosamente criado pela equipe do 
projeto a partir da revisão da literatura e da experiência 
clínica da equipe, visando oferecer um recurso atrativo, 
de fácil compreensão, que fosse útil para as mães e 
estimulasse a adesão ao programa. A ideia foi transmitir 
conhecimento e, ao mesmo tempo, abrir espaço para as 
famílias registrarem suas próprias impressões e, assim, 
escreverem a história do primeiro ano de vida juntos:  
o bebê e sua família!

6



O  modelo de intervenção proposto pelo Projeto Cuidar e Crescer Juntos 
está de acordo com tendências atuais de investimento na primeira in-
fância com o foco no suporte aos pais. A intervenção está associada ao 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido 
pela equipe multiprofissional e é composta por três elementos principais:

a) Introdução do programa com a Newborn Behavioral Observation 
(NBO)8,

b) Livro do Bebê9, criado especialmente para o projeto, com sugestões 
de atividades para estimular desenvolvimento infantil, apresentadas gra-
dativamente nas idades chave (recém-nascido, 2, 4, 6, 9 e 12 meses), e 
com espaços para registro das experiências da família com o bebê,

c) Grupo de Mães, nas idades chave, no qual são feitas discussões 
sobre o bebê e as expectativas e experiências dos pais, mediadas por 
atividades apropriadas para o nível de desenvolvimento dos bebês em 
cada idade chave.

Cada um desses elementos será explicado separadamente, possibil-
itando a implantação do modelo em outros locais.
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3.1 - Facilitando a interação mãe-bebê

O Newborn Behavioral Observations (NBO)8 é um sistema de ob-
servação com foco na individualidade do bebê, centrado na família 
e criado para descrever as competências e individualidade do 
recém-nascido, com o objetivo de fortalecer a relação entre a mãe 
e o bebê e promover o desenvolvimento de uma relação de apoio 
entre o profissional e a família8.

O NBO é constituído por um roteiro de observação composto por 
18 itens comportamentais e de reflexos divididos em quatro di-
mensões representadas pelo acrônimo AMOR: (A) sistema autôno-
mo – padrão respiratório, cor da pele e função visceral; (M) sistema 
motor – tônus dos braços, das pernas, do ombro e do pescoço, 
nível de atividade, rastejar, reflexos de sucção, busca e preensão 
palmar; (O) organização dos estados – capacidade de habituação 
e proteção do sono, a quantidade de choro, a consolabilidade e o 
auto-consolo, e a natureza da transição entre os estados; (R) re-
sponsividade – habilidade de manter-se alerta, responde e interage 
com as pessoas e objetos, capaz de manter períodos de interação 
e responsividade aos estímulos visuais e auditivos. 

Todos os itens são pontuados em escala de três pontos, com critéri-
os variáveis por domínio, conforme o Guia de Registro, que contém 
descrição mais detalhada, especificando os critérios de resposta 
para cada item, separadamente8.

Durante toda a sessão de NBO são observados os sinais compor-
tamentais de auto-regulação e de estresse apresentados durante 
a realização dos itens. Auto-regulação significa o sucesso na inte-
gração das quatro dimensões (AMOR), ou capacidade de organizar, 
regular e modular o comportamento de acordo com as exigências 
da vida cotidiana. A qualidade da auto-regulação pode ser observada por meio dos sinais 
de aproximação e regulação ou de retraimento e estresse8.

3. OS ELEMENTOS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO

8



9

Os comportamentos regulatórios indicam estado de conforto e bem estar do bebê. São 
notados quando o neonato é capaz de suportar as demandas sociais e ambientais, se 
mostrando um bebê organizado. Já os comportamentos de estresse indicam exaustão 
e são observados quando o limiar de auto-regulação é excedido pelas demandas im-
postas ao bebê, que se mostra desorganizado. Estes sinais indicam aos profissionais e 
pais o limiar de estimulação que é bem tolerado pelo bebê, as estratégias que os bebês 
usam para manter a organização e se há necessidade de assistência para auto-regulação, 
formando, assim, a base de uma abordagem de intervenção individualizada conforme as 
necessidades da criança8. 

Após a observação, a mãe e o profissional constroem o perfil do comportamento do ne-
onato, identificando os pontos fortes e fracos e as áreas que precisavam de suporte. São 
compartilhadas com a mãe estratégias e técnicas de cuidado que podem contribuir para o 
desenvolvimento do bebê e facilitar seus esforços, no sentido de ajudar o bebê a superar 
os desafios do desenvolvimento.

O NBO foi traduzido e vem sendo usado em vários países, pois parece auxiliar os pais a 
compreenderem o comportamento de seus bebês, contribuindo para aumentar o vínculo 
e a interação entre mães e bebês10 e reduzir a depressão materna11, além de facilitar a in-
teração profissional – família e aumentar a autoconfiança dos profissionais na sua capaci-
dade para trabalhar com neonatos.12

3.2 - O Livro do Bebê: sugestões para o desenvolvimento saudável

O Livro do Bebê9 é um material produzido pela equipe do Projeto Cuidar e Crescer 
Juntos e contêm informações sobre o cuidado e o desenvolvimento do recém-nascido 
divididas em seis capítulos, conforme as idades chave para avaliação no programa de 
seguimento. Cada capítulo é constituído por sugestões simples para estimulação do 
desenvolvimento em cinco áreas: (1) Comunicação e interação, (2) Comportamento, 
(3) Bem-estar da família, (4) Desenvolvimento motor e (5) Brincar com conteúdos per-
tinentes a idade do bebê no capítulo. Há ainda, espaços para a família registrar suas 
experiências e descobertas com o bebê, dúvidas e preocupações.

O Livro do Bebê é no formato de um colecionador, no qual as páginas são inseridas à 
medida que os pais participam das consultas de intervenção (i.e., nascimento, 2, 4, 6, 
9, e 12 meses). 

9
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Figura 1: Livro do Bebê

Figura 2: Livro do Bebê 10
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O Livro do Bebê foi criado por uma equipe interdisciplinar, composta por profission-
ais e pesquisadora, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, pediatras e terapeu-
tas ocupacionais. O material foi desenvolvido tendo como base os itens da Survey of 
Well-Being of Young Children13(SWYC), questionário para triagem do desenvolvimento 
em crianças 4 a 60 meses de idade, que é usada no programa de seguimento para 
identificação de atraso e problemas comportamentais. Para cada faixa de idade, o 
SWYC contém uma sessão para checagem dos marcos do desenvolvimento, com 10 
itens, que serviram de base para selecionar sugestões para estimulação do desen-
volvimento, consistentes com as expectativas para cada idade. 

Além disso, foi feito levantamento, por meio de busca eletrônica nacional e internac-
ional, de cartilhas e folhetos com sugestões de atividades para estimulação do de-
senvolvimento em crianças de 0 a 12 meses. Itens obtidos em fontes internacionais 
foram traduzidos e todo o material localizado foi organizado em tabelas, por área do 
desenvolvimento, formando um banco de sugestões de atividades para estimulação 
do desenvolvimento infantil. Itens similares foram descartados e também foi feito ma-
peamento do conteúdo da Caderneta da Criança, de forma a não replicar conteúdo. 
Em seguida, por meio de análise dos itens do SWYC para as idades do seguimento, 
foram identificadas atividades adequadas para estimulação de cada item. 

Esse conjunto de itens foi submetido à análise pelo grupo, visando identificar atividades 
de fácil compreensão, que não exigissem materiais ou brinquedos de difícil acesso e 
que também pudessem promover interação mãe bebê. Foi feita redução significativa 
do número de itens, de forma a obter um material sintetizado e de fácil utilização. Nes-
sa fase, por meio de ampla discussão entre os membros da equipe interdisciplinar, foi 
definida a temática de cada faixa de idade: 

1. Indo para casa – Construindo relações de amor e carinho 
2. O bebê aos 2 meses - Cuidado e bem-estar 
3. O bebê aos 4 meses: Descobrindo o corpo e o mundo em volta 
4. O bebê aos 6 meses – Explorando o mundo e aprendendo os limites 
5. O bebê aos 9 meses – Autonomia com segurança 
6. O bebê aos 12 meses – Cuidando e crescendo juntos 

Ao final do processo, foram também definidas cinco áreas foco de estimulação, repre-
sentadas por ícones, para facilitar a compreensão dos pais:
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Para não sobrecarregar os pais, as sugestões de atividades foram reanalisadas de for-
ma a não haver mais que duas ou três sugestões para cada área em cada faixa de idade, 
sendo mantidas apenas as sugestões mais relevantes. 

O conteúdo final foi submetido à aprovação do grupo e, uma vez aprovado, foi enviado a 
designer gráfica para ilustração e definição do formato final. 

Foi acrescentado um envelope na contracapa final, para acomodar a Cartilha da Criança, 
para que os pais pudessem manter os dois materiais juntos, levando-os a todas as con-
sultas, dentro e fora do programa Cuidar e Crescer Juntos.
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3.3 Grupo de mães e familiares: trocando ideias e compartilhando 
desafios

O Grupo de mães tem como foco favorecer o acesso a informações e o aprendizado 
sobre o desenvolvimento normal e o cuidado com o bebê, fortalecer o vínculo entre 
a família e o bebê e empoderar os familiares para o cuidado do bebê no domicílio. 
Os atendimentos em grupo são planejados de forma que as mães possam interagir 
entre si e trocar experiências com outras mães de bebês que estão na mesma fase 
do seguimento, familiares presentes no grupo, e com os profissionais de saúde. Cada 
grupo aborda uma temática relevante para a faixa etária da criança e o momento 
vivenciado pela família. A definição das temáticas abordadas nos grupos tem como 
referência o Livro do Bebê.

Os grupos foram estruturados para ocorrer no mesmo dia das consultas de acom-
panhamento do crescimento do bebê, sendo que o primeiro deles tem início ainda no 
Hospital, antes da alta hospitalar. Os demais ocorrem no mesmo dia das consultas 
de 2, 4, 6, 9 e 12 meses. Os grupos ocorrem no momento que antecede a consulta 
ambulatorial do bebê ou após as mesmas. Destaca-se a necessidade de informar as 
mães previamente da realização dos no contexto do atendimento ambulatorial pos-
sibilitando que elas se organizem e reservem um tempo para permanecer no ambu-
latório.

4. COMO CONDUZIR OS GRUPOS

Os atendimentos em grupo têm como público alvo as mães, pais, familiares e pessoas 
que façam parte do convívio da criança. Recomenda-se sejam realizados com o mín-
imo de 3 e o máximo 8 participantes, viabilizando o aprendizado em grupo, as trocas 
de experiência e a socialização. 

Os grupos foram planejados para terem um tempo médio 
de uma hora de duração. Para a condução dos grupos, é 
recomendado que o profissional tenha experiência com 
manejo de grupos e conhecimento acerca da temática 
abordada em cada encontro. O preparo do facilitador é 
fundamental para assegurar o alcance dos objetivos do 
atendimento em grupo. 

O futuro se faz no presente
Este Livro do Bebê é uma das ações do  
Projeto Cuidar & Crescer Juntos, que tem como objetivo 
fortalecer o vínculo da mãe com o bebê, reduzir o 
estresse das famílias e estimular práticas de cuidado 
que promovam o desenvolvimento global das crianças 
nascidas prematuras. 

O projeto é financiado pela iniciativa  
Grand Challenges Canada - Saving Brains, cujo foco é  
a estimulação do desenvolvimento infantil e a prevenção  
de atrasos nos primeiros 1000 dias de vida. A Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Hospital Sofia 
Feldman estão juntos nesta parceria, buscando contribuir 
para melhorar a qualidade de vida de crianças nascidas 
prematuras e suas famílias. Foi formada uma equipe 
multidisciplinar que conta com médicos, enfermeiras, 
terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, 
psicólogas, além de estudantes de graduação e  
pós-graduação de diversos cursos.

O Projeto Cuidar & Crescer Juntos é um programa de 
12 meses, que inclui a observação do comportamento 
da criança na Casa do Bebê (Hospital Sofia Feldman) e o 
acompanhamento da criança e da família aos 2, 4, 6, 9 e 
12 meses de idade. Em cada um destes seis momentos, 
além da avaliação individual do desenvolvimento e da 
saúde global da criança, são feitas oficinas com as 
mães com o objetivo de trabalhar e expandir o conteúdo 

deste livro. Foram eleitas como prioritárias as áreas 
de comunicação e interação; desenvolvimento motor; 
bem-estar da família; comportamento e brincar devido 
ao seu potencial para o fortalecimento do vínculo com o 
bebê e por estarem ligadas às principais vulnerabilidades 
do prematuro. O conteúdo pretende ser complementar 
àquele disponível na Caderneta de Saúde da Criança.  
O livro oferece informações resumidas sobre cada etapa 
do desenvolvimento no primeiro ano de vida e sugestões 
sobre como cuidar e estimular o desenvolvimento infantil.

O livro foi cuidadosamente criado pela equipe do 
projeto a partir da revisão da literatura e da experiência 
clínica da equipe, visando oferecer um recurso atrativo, 
de fácil compreensão, que fosse útil para as mães e 
estimulasse a adesão ao programa. A ideia foi transmitir 
conhecimento e, ao mesmo tempo, abrir espaço para as 
famílias registrarem suas próprias impressões e, assim, 
escreverem a história do primeiro ano de vida juntos:  
o bebê e sua família!
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Todos os grupos seguem um planejamento composto por três momentos: (a) apre-
sentação dos participantes e descrição de como foi a convivência com o bebê até 
aquele momento, as novidades e dificuldades; (b) desenvolvimento do tema per-
tinente à idade, geralmente com realização de uma atividade pertinente à faixa de 
desenvolvimento da criança; e (c) apresentação do novo capítulo do Livro do Bebê e 
encerramento com as dúvidas e avaliação do grupo .

Foi elaborado um planejamento específico para cada grupo que aborda a finalidade 
do grupo, os materiais necessários para a realização das atividades propostas e 
dos momentos que compõem o desenvolvimento do grupo. Recomenda-se o uso 
desse instrumento para assegurar que a finalidade e a estrutura de funcionamento 
do grupo sejam mantidos, independente do profissional responsável por sua coor-
denação (APÊNDICE 1 a 6). Consta ainda do planejamento do grupo uma lista de 
checagem com os aspectos a serem contemplados no grupo com vistas a facilitar a 
condução do coordenador. 

Para avaliar o grupo foram elaborados dois instrumentos, um destinado aos partic-
ipantes (APÊNDICE 7) e outro aos profissionais (APÊNDICE 8 a 13). É orientado o 
seu preenchimento ao final de cada grupo. A avaliação do grupo pelos participantes 
é realizada utilizando um único instrumento para todos os grupos e possibilita con-
hecer a opinião das família sobre a intervenção em grupo da qual participaram. O 
instrumento é auto aplicável, exceto para os participantes que não saibam ler e es-
crever, sendo importante o auxílio do facilitador com o cuidado de evitar constrangi-
mentos. 

Para a avaliação do grupo pelos profissionais foram elab-
orados instrumentos específicos para cada grupo e sua 
utilização busca estimula uma análise crítica da equipe 
sobre a condução e dinâmica do grupo, bem como se o 
mesmo cumpriu os objetivos propostos. Os instrumentos 
podem ser utilizados a para avaliar alguns aspectos da 
intervenção em grupo bem como reorientar a condução.
e/ou planejamento do grupo, quando se fizer necessário.

14



15

PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO - Indo para casa 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: 
Hora Início: 
Hora de término: 

1. Título do grupo: Indo para Casa 

2. Finalidade de grupo 

Favorecer o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho; 

Sensibilizar as mães para a importância do acompanhamento ambulatorial do 
recém-nascido no programa Cuidar e Crescer Juntos; 

Motivar as mães a utilizar o livro do bebê e se engajar nas atividades propostas; 
Favorecer vínculos entre as mães e discussão de questões em comum. 

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 
3.1 Etapa 1: Preparação do grupo 

− Identificar as mães que preenchem os critérios de participação no grupo e re-
alizar convite prévio, informando horário e local; 

− Articular com a equipe da Casa o horário para a realização do grupo e ad-
aptações na rotina, tais como horário de dieta e cuidados com o bebê, para 
favorecer a participação das mães. Informar à equipe a previsão de duração da 
atividade em torno de 50 minutos 

− Organizar o espaço físico; 
15
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− Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4). 

3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 

O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes e História do nome do bebê (15 
minutos) 

O coordenador do grupo se apresenta e fala que será realizada uma atividade com 
duração de aproximadamente 50 minutos. Orienta que é importante a participação 
durante toda a atividade, mas caso tenham necessidade de interromper, informar ao 
coordenador do grupo.

Solicita aos participantes que também se apresentem, dizendo seu nome e o nome do 
seu bebê. Em seguida, convida as mães a relatarem como foi a escolha do nome do 
bebê: quem sugeriu o nome, se está relacionado a alguma personalidade, homenagem a 
algum familiar, ao significado, etc. Para as que desejarem, poderão consultar o livro com 
o significado de nomes de bebês. Nesse caso, o coordenador faz a leitura do significado 
do nome, estimulando a mãe a identificar pontos em comum com a história relatada ou 
elementos novos. Cabe ressaltar que alguns nomes, como os que têm uma grafia difer-
enciada ou foram criados especialmente para o bebê poderão não constar no livro que 
será disponibilizado. 

2º. Momento: Resgatar o aprendizado a partir do NBO e apresentar o Livro do Bebê 
(35 min) 

Como vejo o meu bebê: (15 min) 

Distribuir para cada mãe a foto do seu bebê realizada previamente. Em seguida o coor-
denador estimula as mães a expressarem suas percepções sobre o seu bebê: 
“Todas vocês tiveram a oportunidade de vivenciarem um momento de observação do 
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comportamento e reações do seu bebê junto com um profissional da equipe (NBO), em 
que vocês puderam conhecer um pouco mais sobre o seu bebê: o que ele gosta ou não, 
o que para ele é fácil e o que ainda é difícil. Convido vocês a compartilharem como você 
percebe seu bebê hoje? O que ele tem te mostrado? O que você tem feito para ajudá-lo 
a ficar mais confortável?” 

Apresentação do Livro do Bebê: (20 min) 

“As características e sinais trazidos por vocês são formas do bebê se comunicar. Estar 
atento ao que o bebê está dizendo ajuda você a compreender o que ele quer e atender 
às suas necessidades. O Livro do Bebê poderá te apoiar nessa caminhada!” 

Distribuir o livro do bebê e apresentá-lo às participantes: 

Esta atividade assim como este livro faz parte do Projeto Cuidar & Crescer Juntos propõe 
o acompanhamento do bebê e sua família após a alta hospitalar. Cabe destacar aqui a 
importância de frequentar o acompanhamento ambulatorial para acompanhar o cresci-
mento e desenvolvimento do bebê e, em caso de alterações ser possível a intervenção 
precoce. 
À medida que fala sobre o livro, folhear e mostrar para as mães: “Neste livro você en-
contrará informações sobre o desenvolvimento do seu bebê e também espaço para 
registrar suas próprias experiências e descobertas. Cada vez que você for para as 
consultas no Projeto Cuidar & Crescer Juntos, você receberá uma página com novas 
informações e idéias de atividades para fazer com o seu bebê. Trabalharemos este 
livro em grupo, com outras mães, assim você terá a oportunidade de compartilhar 
suas experiências com outras mulheres que estão vivenciando situações parecidas 
com a sua. 

Deixamos espaço no livro para você registrar as conquistas, as descobertas, as coi-
sas divertidas ou curiosas que seu bebê fez. Você também pode registrar suas dúvi-
das e preocupações e assuntos que gostaria de conversar na próxima consulta. Este 
livro é seu e de seu bebê, traga-o sempre para nossos encontros e use-o de forma 
criativa para guardar todas as lembranças deste período único de suas vidas. 
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Que tal já começar a usar o livro a partir de agora?” 
Em seguida, estimular as mães a escreverem a história do nome do bebê, que relataram 
no início do grupo, no espaço reservado para esta atividade, assim como colar a foto 
do bebê que lhe foi entregue. 

3º. Momento: Encerramento do grupo (10 min) 

Para finalizar o encontro, considerando que o próximo passo a ser dado pela mãe e 
pelo bebê é a ida para casa, o coordenador convida as participantes para falarem 
sobre como foi participar do grupo e escolher uma palavra que seja representativa 
dessa nova fase que irá vivenciar com o filho: a ida para casa. 

Ao final, fazer uma síntese do grupo destacando: 

− Que cada bebê é único, desde a escolha do nome até o modo como ele reage ao 
mundo à sua volta; 
− O quanto a mãe conhece o seu bebê e consegue encontrar maneiras de atender 
suas necessidades; 
− A importância do aprendizado adquirido nessa nova fase e a necessidade de con-
tinuar o acompanhamento ambulatorial. Fazer referência à caderneta da criança: 
“Não deixe de ler a Caderneta da Criança. Lá você encontrará informações sobre os 
cuidados nos primeiros dias em casa.” 
− Positivar, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do conhecimento que têm 
do seu bebê, o momento da ida para casa (Ressaltar as palavras positivas e oferecer 
novo olhar frente as palavras que expressam medo, insegurança e ansiedade); 

− Motivar as mães para o próximo encontro indicando onde e quando será. 

Ao final, distribuir o formulário de avaliação do grupo para ser preenchido por cada par-
ticipante.

4. Materiais e equipamentos necessários 
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- Livro do Bebê para cada participante; 
- Livro de significados de nomes; 
- 01 exemplar da Caderneta da Criança; 
- Lápis, 
- Borracha; 
- Canetas coloridas; 
- Papel em branco; 
- Carimbos para cortar papel; 
- Papel colorido em tamanho A4 (creative paper); 
- Cola bastão; 
- Foto do bebê de cada uma das mães participantes.
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PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO - 2 meses 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: 
Hora Início: 
Hora de término: 

1. Título do grupo: CUIDADO E BEM-ESTAR 

2. Finalidade de grupo 

- Favorecer o aprendizado das mães acerca dos sinais comportamentais do bebê; 
- Estimular a comunicação entre mãe e filho; 
- Fortalecer as estratégias maternas para atender às necessidades do bebê; 
- Favorecer interação entre as mães e a troca de experiências em comum; 
- Sensibilizar as mães para a importância da continuidade no acompanhamento ambu-
latorial do bebê no programa Cuidar e Crescer Juntos. 

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 

3.1 Etapa 1: Preparação do grupo 

− Verificar se todas as mães preenchem os critérios para participar do grupo: partici-
pação no grupo 1 (Casa do Bebê); realização do NBO aos 2 meses e ter respondido aos 
questionários 
− Verificar se há interesse do acompanhante das mães de participar do grupo. Em caso 
positivo, orientar sobre o funcionamento e objetivo do grupo. Importante: estar atento 
se o acompanhante da participante do grupo participa do cotidiano da criança, para 
que sua presença no grupo faça sentido. 
− Organizar o espaço físico, considerando as condições para acomodação dos bebês; 
− Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4) 
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3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 

O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes (10 minutos) 

O coordenador do grupo se apresenta e explica que será realizada uma atividade com 
duração de aproximadamente 40 minutos. Orienta que é importante a participação du-
rante toda a atividade, mas caso tenham necessidade de interromper, informar ao coor-
denador do grupo. 

Solicita aos participantes que também se apresentem, dizendo seu nome e o nome do 
seu bebê. Em seguida, convida as mães a relatarem como foi o retorno para a casa e o 
período, desde a alta hospitalar, até o momento. 
A partir do relato das mães, buscar potencializar o uso do Livro do Bebê durante a per-
manência no domicílio, resgatando conteúdos relacionados à experiência em casa e 
solicitando que as participantes relatem como foi a sua utilização durante este período 
por meio das seguintes questões norteadoras: 

- Quem utilizou o livro do Bebê? 
- Quais as informações consideraram interessantes? 
- Outras pessoas do seu convívio ou profissionais de saúde tiveram acesso a ele? 

Verificar se as mães fizeram algum registro no livro e se gostariam de compartilhar 

2º. Momento: O Comportamento do bebê e as estratégias maternas (20 min) 

A percepção das mudanças no comportamento do bebê (10 min) 
Resgatar a foto do bebê tirada na Casa do bebê e/ou distribuir as fotos para as mães que 
ainda não receberam. Em seguida, estimular as mães a expressarem suas percepções 
sobre o seu bebê na ocasião que foi tirada a foto no momento atual, estabelecendo um 
comparativo entre os dois momentos: 
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“Todas vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o seu bebê 
desde a internação na Casa do bebê e ao longo dos dias que passaram juntos em casa. 
O que mudou no comportamento do seu bebê nesse período? Hoje, como você percebe 
seu bebê? Como o bebê demonstra que está com algum desconforto? Que está cansa-
do? Que está satisfeito? Que não está disponível para interagir ou brincar?” 

As estratégias construídas para ajudar o bebê: (10 min)
 
A partir das percepções maternas sobre o bebê trazidas no momento anterior, o coorde-
nador utiliza o recurso da prancha de imagens retiradas do livro “Your baby is speaking 
to you”, mostrando os diferentes estados comportamentais do bebê e estabelecer uma 
relação com o relato das mães. Nesse momento, estimular que as mães a relatarem as 
descobertas possibilitadas pelo NBO realizado antes da entrevista e utilizar as pranchas 
para abordar sinais comportamentais não relatados por elas

A partir do relato das mães buscar fortalecer e construir estratégias para atender às 
necessidades do bebê nos diferentes estados comportamentais utilizando as seguintes 
questões norteadoras: 

- O que o acalma seu bebê? O que deixa ele alegre? O que deixa ele irritado? 
- O que tem feito em cada situação (cansaço, bem-estar, prazer, desconforto) para aju-
dar o seu bebê? 
- Quais brincadeiras ele gosta? 
- Como é a rotina de sono do bebê? 

Distribuir as páginas do Livro do Bebê referentes aos 2 meses para as participantes. Es-
clarecer que neste material a mãe encontrará informações sobre o desenvolvimento do 
seu bebê nessa nova fase e que ela terá um espaço reservado para registrar suas novas 
dúvidas, angústias, conquistas, descobertas junto do seu bebê. Aproveitar esse momen-
to para identificar no encarte de 2 meses os aspectos que já foram trabalhados no grupo 
e destacar informações novas. Para isso, é importante que o coordenador tenha conhe-
cimento prévio do conteúdo abordado no encarte. 
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3º. Momento: Encerramento do grupo (10 min) 

Fazer uma síntese dos conteúdos abordados no grupo reforçando o conhecimento das 
mães e apontado o novo conhecimento adquirido a partir do grupo. 

O coordenador reforça a importância da família estar atenta aos sinais do bebê, que se 
modifica a cada etapa possibilitando assim atender às suas necessidades e ajudá-lo a 
desenvolver bem. Destacar também a necessidade de frequentar regularmente o serviço 
ambulatorial.
 
“A medida que o bebê vai crescendo e se desenvolvendo, o seu comportamento e a for-
ma de se comunicar também mudam. Por isso, é fundamental ficar atento aos sinais 
que o bebê utiliza para comunicar-se com você. Assim, ao compreender os sinais do 
seu bebê você se sentirá segura para atender às suas necessidades O livro do Bebê 
poderá te ajudar nesse processo!” 

“Além das informações do Livro do Bebê é importante que frequente regularmente 
o serviço para continuar acompanhando o crescimento e desenvolvimento do bebê, 
além de ser um espaço para esclarecer suas dúvidas e encontrar com outras mães que 
encontram-se na mesma situação.” 

Para finalizar o encontro, o coordenador convida as participantes a escolherem uma pa-
lavra que seja representativa dessa fase que estão vivendo com o filho. É importante pos-
itivar o momento, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do conhecimento que 
têm do seu bebê.

Motivar as mães para o próximo encontro indicando onde e quando será. 

3.3 Etapa 3: Pós grupo 

Nessa etapa, não é necessário que todas as participantes estejam presentes simultanea-
mente. É o momento em que ocorrem as consultas de puericultura. Apesar do grupo ter 
finalizado, o espaço de socialização, trocas de experiências e orientações específicas se 
mantém. 
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O coordenador distribui o formulário de avaliação do grupo, para ser preenchido por cada 
participante. Para a mãe que for atendida imediatamente após o grupo na consulta de pu-
ericultura, buscar garantir que ela não vá embora sem preencher o formulário. 

Com as participantes que permanecerem, o coordenador mantém um espaço aberto de 
conversa e identificação de possíveis demandas individuais. É um momento oportuno para 
aprofundar em aspectos que foram observados durante o NBO e durante o grupo. 
Disponibilizar material para a customização do livro do bebê. Estimular as mães a realiza-
rem a leitura de conteúdos e registros. Para as que desejarem, reler e compartilhar os 
registros feitos no “Cantinho da mamãe” da etapa “Indo para a Casa”. 

4. Materiais e equipamentos necessários 

- Foto do bebê de cada uma das mães participantes; 
- Prancha com as imagens 
- 01 exemplar da Caderneta da Criança; 
- 01 exemplar do Livro do Bebê; 
- Encartes referente ao segundo mês. 
- Cantoneira para fotos; 
- Lápis; 
- Borracha; 
- Canetas coloridas; 
- Cortador de papel; 
- Tesoura
- Papel colorido em tamanho A4 (creative paper);
-  Cola bastão.
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Lista de checagem do grupo de 2 meses 

1. Apresentação 

( ) Resgate do retorno para casa 
( ) Utilização do Livro do Bebê/ orientações/ NBO em casa 
( ) O que mais utilizou/Compartilhou? 
( ) O que mais marcou esse período em casa? 
( ) Convidar participantes para registrar no Livro 

2. Entrega e/ou resgate da foto 

( ) Percepção das mães sobre o bebê e suas alterações até hoje 
( ) Como é o comportamento do bebê agora 

3. Pranchas – resgate do NBO 2 meses 

( ) Estratégias – o que acalma o bebê? O que o deixa alegre? Irritado? 
( ) O que tem feito em cada situação 
( ) Como é a rotina de sono 

4. Entrega do novo encarte e discussão 

( ) Discutir atividades do período 
( ) Enfatizar que façam registros no Livro do Bebê 

5. Encerramento 

( ) As mães escolhem uma palavra que defina o período de vida que ela e o bebê estão 
vivenciado.
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PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO - 4 meses 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: 
Hora Início: 
Hora de término: 

Rotina de avaliação e horário do grupo: a partir do 4º mês de seguimento do grupo de 
intervenção o grupo de mães ocorre em conjunto com a avaliação do desenvolvimento, 
feita com aplicação do Bayley, além dos protocolos específicos a cada idade e da consulta 
de puericultura. Como o tempo é limitado e o Bayley é mais demorado, é necessário or-
ganizar os procedimentos de modo a minimizar o tempo que as mães ficam aguardando. 
Nesse sentido, recomenda-se seguir a seguinte rotina: 

a) Iniciar o Bayley da primeira criança logo que chegar, a segunda criança faz consulta 
de puericultura, enquanto as outras mães respondem aos questionários, com ajuda de 
bolsistas do projeto. Caso jaha tempo, pode-se avançar nas consultas de puericultura, 
conforme ordem de chegada. 

b) Terminado o primeiro Bayley, espera-se que todas as mães já tenham chegado, deve-
se então iniciar o grupo imediatamente, interrompendo as outras atividades. 
c) Em condições ideais, o coordenador do grupo deve ser um profissional não envolvido 
como as avaliações, para evitar cansaço. Isso não impede os avaliadores de colaborar 
para o bom andamento do grupo. 

d) O grupo de mães deve ter duração máxima de 45 minutos, caso as mães não terminem 
a atividade do dia nesse tempo, elas podem ficar e terminar, enquanto as outras mães são 
atendidas. 

e) Após o grupo, a primeira mãe passa a consulta de puericultura, a segunda passa ao 
Bayley e assim sucessivamente até a 4ª mãe. 

f) Mães que têm horário de saída determinado pelo transporte devem ser atendidas em 
horário que permita concluir os procedimentos em tempo hábil para o transporte. Isso 
deve ser verificado antes do início dos atendimentos. 
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g) A partir do 4º mês não se deve agendar mais do que 4 crianças para o atendimento do 
grupo de intervenção, isso deve ser considerado no caso de gêmeos, ou seja, conta-se o 
número de crianças e não de mães. 

Rotina do grupo 

1. Título do grupo: Descobrindo o corpo e o mundo em volta (4 meses) 

2. Finalidade de grupo 

- Fortalecer a comunicação entre mãe e filho com ênfase na comunicação verbal; 
- Despertar o olhar das mães para as novas aquisições do bebê e o significado dessas 
aquisições para o desenvolvimento global e futuro do bebê. 
- Ampliar o repertório de brincadeiras que podem ser realizadas com o bebê. 
- Incentivar a leitura e o registro no Livro do Bebê.

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 

3.1 Etapa 1: Preparação do grupo 

− Organizar o espaço físico; 
− Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4). 

3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 

O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes (10 minutos) 

O coordenador do grupo se apresenta e fala que será 

realizada uma atividade com duração de aproximadamente 40 minutos. Orienta que é 
importante a participação durante toda a atividade, mas caso tenham necessidade de in-
terromper, informar ao coordenador do grupo. 
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Solicita aos participantes que também se apresentem, dizendo seu nome e o nome do seu 
bebê. Em seguida, convida as mães a relatarem como foi esse período em casa. O coorde-
nador estimula as participantes a dizerem o que foi importante nesse período em casa e o 
que marcou o período. 

Sugestões de perguntas para facilitar que elas tragam mais detalhes: 

1) Quais as novidades deste período? 
2) O que mais chamou sua atenção nessa fase? (Os gritinhos, o interesse pelas mãos, a 
curiosidade com o que está em volta, a capacidade de segurar melhor os brinquedos). 
3) Ele tem um brinquedo ou brincadeira de preferência? Um chocalho? Um ursinho? Um 
paninho (fralda), mordedor? Uma música? 

Aproveitando a conversa sobre esse período em casa, o coordenador pode identificar as 
aquisições dos bebês relatadas pelas mães e sinalizar que elas são a base do desenvolvi-
mento futuro do bebê. 

2º. Momento: Ampliando o repertório de brincadeiras (20 min) 

Perguntar que tipo de brincadeiras fazem com o bebê, se o bebê já possui algum brin-
quedo que faça barulho e quais informações possuem sobre a importância de brinquedos 
sonoros para o desenvolvimento do bebê. 

Como vimos no último encontro (2 meses), os bebês tem preferência pela voz materna, 
pois é familiar e traz segurança. O interesse pela voz materna continua, mas nesta fase 
agora (4 meses), os bebês passam a interessar também por outros sons como os de 
brinquedos, músicas, vozes de desenhos animados. Eles já são capazes de brincar com 
objetos que fazem barulho e dão estímulo auditivo. Movimentar/balançar um brinquedo 
que faz barulhos pode ser divertido nesta fase e normalmente os bebês fazem o mesmo 
movimento para ouvir o som inúmeras vezes. 
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Figura 3: Materiais utilizados para a confecção do guizo para pernas ou braços

Figura 4: Guizo para pernas ou braços 

Apresentar às mães o guizo para pernas ou braços, com suas opções de uso, e convidá-las 
a confeccionar um par para seus filhos (FIGURA 3 e 4)
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Após a confecção do chocalho o coordenador faz demonstração com um dos bebês, em 
seguida estimula as mães a relatar os pontos que chamaram sua atenção durante a brin-
cadeira. 

Após esse momento o coordenador entrega as páginas do Livro do Bebê referentes aos 
4 meses e explora o conteúdo abordado no livro do bebê, destacando os pontos já apre-
sentados pelas mães e incluindo novas informações. 

Encerrando essa etapa, o coordenador estimula as mães a fazerem o registro dos aspec-
tos que consideram mais marcantes em relação às aquisições do bebê nesse período em 
casa. Essa pode ser uma atividade pós-grupo, caso não haja tempo suficiente. Pode-se 
aqui retomar os relatos que elas trouxerem das perguntas feitas no 1º momento, 
para facilitar o registro. 

3º. Momento: Encerramento do grupo (10 min) 

O coordenador reforça a importância da família estar atenta às aquisições do bebê, reali-
zando brincadeiras que possam ajudá-lo a desenvolver e a se divertir. 

As próximas fases a partir de agora tem novidades constantes, os bebês aprendem coi-
sas novas a cada dia e descobrem diariamente novas formas de brincar e se comunicar, 
por isso é tão importante estar sempre por perto, envolver toda a família e registrar no 
livro no bebê cada novidade! 

Para finalizar o encontro, o coordenador convida as participantes a escolherem uma pa-
lavra que seja representativa dessa fase (4 meses) que estão vivendo com os filhos. É 
importante positivar o momento, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do con-
hecimento que têm do seu bebê. 

Além disso, o coordenador reforça o aprendizado em grupo e sintetiza o conhecimento 
construído em conjunto. 

O coordenador motiva as mães para o próximo encontro, indicando a rotina de avalição 
e grupo, que terá uma atividade diferente, e que eles receberão novos encartes sobre o 
desenvolvimento do bebê. 
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3.3 Etapa 3: Pós grupo 

Nessa etapa, não é necessário que todas as participantes estejam presentes simultaneamente. 
É o momento em que as demais consultas e entrevistas estarão acontecendo. O coordenador 
distribui o formulário de avaliação do grupo para ser preenchido por cada participante. 
Ficar atento para que a mãe que for preencher o formulário após as consultas, não vá 
embora sem preenchê-lo.

Com as participantes que permanecerem, o coordenador mantém um espaço aberto de 
conversa e identificação de possíveis demandas individuais. Nesse momento as mães 
podem concluir a confecção de projetos trabalhados no grupo ou o coordenador pode, 
também, convidar as mães a customizar o Livro, ler as informações, fazer registros e, para 
as que desejarem, resgatar os registros realizados. 

Apesar do grupo ter finalizado, o espaço de socialização, trocas de experiências e 
orientações específicas é mantido.

4. Materiais e equipamentos necessários 

- Goma de prender cabelo de material atoalhado (plush) 
- Guizos 
- Retalhos de tecido ou malha 
- Linha de nylon 
- Agulhas 
- Tesoura



32

Lista de Checagem do grupo de 4 meses 

1. Apresentação 

(  ) Resgate do período dos 4 meses em casa 
( ) Novidades/o que chama atenção/ brinquedo de preferência 
(  ) quais aquisições do bebê 
(  ) Registro no livro? 

2. Ampliando o repertório de brincadeiras 

( ) Resgate das brincadeiras do dia a dia/Possui brinquedos sonoros? 
(  ) Orientação sobre brinquedos para confeccionar 
(  ) Demonstrar com o bebê 
(  ) Pontos que chamaram atenção 

3. Entrega das páginas do livro 

(  ) Explorar conteúdo 
(  ) Enfatizar que façam o registro no livro 

4. Encerramento 

(  ) Reforçar a importância de brincar com o bebê para ajudá-lo a desenvolver 
(  ) Escolher 1 palavra 
( ) Reforçar o aprendizado em grupo e sintetizar o conhecimento 

5. Avaliação do grupo 
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APÊNDICE 4 - PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO - 6 MESES 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: 
Hora Início: 
Hora de término: 

1. Título do grupo: EXPLORANDO O MUNDO E APRENDENDO OS LIMITES (6 meses) 

2. Finalidade de grupo 

- Fortalecer a comunicação entre mãe e filho com ênfase para a comunicação verbal; 
- Despertar o olhar das mães para as novas aquisições do bebê e o significado dessas 
aquisições para o desenvolvimento global e futuro do bebê. 
- Ampliar o repertório de brincadeiras que podem ser realizadas com o bebê. 

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 
3.1 Etapa 1 : Preparação do grupo 

- Organizar o espaço físico; 
- Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4). 

3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 
O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes/Aquisições do meu bebê (20 minu-
tos) 

O coordenador do grupo se apresenta e fala que será realizada uma atividade com du-
ração de aproximadamente 40 minutos. Orienta que é importante a participação durante 
toda a atividade, mas caso tenham necessidade de interromper, informar ao coordenador 
do grupo. 
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Solicita aos  participantes  que  também  se  apresentem,  dizendo  seu  nome  e  o nome 
do seu bebê.  

Pergunte se há algum registro feito no livro que queiram partilhar, referente ao período 
vivenciado até o momento. 

Em seguida, convida as mães a relatarem o que observam que o bebê já faz, quais as 
aquisições dele até o momento. O coordenador estimula as participantes a dizerem o que 
o bebê faz, ou como fica quando colocado sentado, de prono e as habilidades que apre-
senta com as mãos.

Sugestões de perguntas para facilitar que elas tragam mais detalhes: 

4) Vocês colocam o bebê para brincar sentado? Onde? Como? 
5) Vocês colocam o bebê de barriga para baixo? Quando? Onde? 
6) Vocês já ofereceram algum objeto ou brinquedo para o bebê pegar e brincar? 
7) O que mais chama sua atenção com relação ao seu bebê em cada uma dessas situ-
ações? 

Aproveitando a conversa sobre esse período em casa, o coordenador pode identificar as 
aquisições dos bebês relatadas pelas mães e sinalizar novas estratégias para estimulá-los 
e reforçar as que são adequadas. 

2º. Momento: Ampliando o repertório de brincadeiras (20 min) 

Como vimos no último encontro (4 meses), os bebês tem um interesse por vozes, brin-
quedos sonoros, músicas, vozes de desenhos animados. 

Você cantam para o bebê? 
Vocês fazem brincadeiras musicais com o bebê? 

Estimular as mães a relatarem como é feito. 
Qual música cantam? 
Quais reações que observam no bebê? 
O coordenador estimula as mães a relatarem quais sons os bebês já emite. 
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Após os relatos, esclarecer para as mães que esses sons são formas do bebê já iniciar a 
comunicação, de se expressarem (comunicação expressiva do Bayley III). “A cada mês 
que passa o bebê vai se preparando para falar. Uma das formas dele aprender é ouvindo 
você.” 

Convidar as mães a ouvirem e aprenderem uma música infantil que estimula a linguagem 
e a exploração sensorial do próprio corpo (FUI NO MERCADO ou CARANGUEJO). Demon-
stre com um bebê. Estimule as mães e verbalizarem as percepções sobre o bebê durante 
a brincadeira. 

Em seguida, mostre o modelo de chocalho como outra possibilidade de construção em 
casa. Oriente quais materiais são necessários, como utilizar e os cuidados para prevenir 
acidentes. 

“Quando pensamos em comunicação, além da expressiva temos a comunicação receptiva. 
Aquilo que o bebê recebe de informação. Além de cantar e conversar, em alguns momen-
tos vamos precisar colocar limites no bebê. O seu bebê já começa a aprender o que pode 
ou não fazer. A forma de falar nessas horas também pode fazer a diferença.

Algumas dicas para ensiná-lo (educação positiva): 

- Fale baixo e com firmeza, 
- Olhe nos seus olhos, 
- Utilize frases curtas. 

Orientar aos pais que tiverem mais interesse e acesso, a procurar na internet sobre o as-
sunto. 

Após esse momento o coordenador entrega as páginas do Livro do Bebê referentes aos 
6 meses e explora o conteúdo abordado no livro do bebê destacando os pontos já apre-
sentados pelas mães e incluindo novas informações. 

Estimular as mães a fazerem o registro dos aspectos que consideram mais marcantes em 
relação às aquisições do bebê (pode ser também uma atividade pós-grupo). 
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3º. Momento: Encerramento do grupo (5 min) 

O coordenador reforça a importância da família estar atenta às aquisições do bebê, real-
izando brincadeiras que possam ajudá-lo a desenvolver e a se divertir. Ao mesmo tempo 
que o ensina a lidar com alguns limites. 

Para finalizar o encontro, o coordenador convida as participantes a escolherem uma pa-
lavra que seja representativa dessa fase (6 meses) que está vivendo com o filho. É impor-
tante positivar o momento, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do conheci-
mento que têm do seu bebê. 

Além disso, o coordenador reforça o aprendizado em grupo e sintetiza o conhecimento 
construído no mesmo. 

Motivar as mães a fazerem novos registros e participarem do próximo encontro. 

3.3 Etapa 3: Pós grupo 

Nessa etapa, não é necessário que todas as participantes estejam presentes simultanea-
mente. É o momento que as demais consultas e entrevistas irão acontecer. 
O coordenador distribui o formulário de avaliação do grupo para ser preenchido por cada 
participante. Atenção para a mãe que for preencher o formulário após as consultas, para 
que ela não vá embora sem preenchê-lo.

Com as participantes que permanecerem, o coordenador mantém um espaço aberto de 
conversa e identificação de possíveis demandas individuais. 

Nesse momento o coordenador também convida as mães a utilizarem o Livro para cus-
tomização, leitura das informações, registros, e para as que desejarem, resgate dos reg-
istros realizados. 

Apesar do grupo ter finalizado, o espaço de socialização, trocas de experiências e orien-
tações específicas é mantido. 
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4. Materiais e equipamentos necessários 

- Aparelho de som 
- CD música infantil 
- Modelo de chocalho de confecção caseira (pote de yogurt com grãos dentro) 
- Encarte de 6 meses
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Lista de checagem do grupo de 6 meses 

1. Apresentação 

(  ) Registro no livro? 
(  ) quais aquisições do bebê até o momento (sentado/prono/habilidades manuais) 
(  ) Reforçar estratégias para estimular trazidas pelas mães e sinalizar novas 

2. Ampliando o repertório de brincadeiras 

(  ) Cantam? Brincadeiras sonoras? (quais músicas/reações do bebê/sons que emitem?) 
(  ) COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA 
(  ) Apresentar o encarte de músicas/ estimular os gestos com o bebê 
(  ) Percepções das mães em relação aos bebês durante a música 
(  ) COMUNICAÇÃO RECEPTIVA 
(  ) Limites/ educação positiva 

3. Entrega das páginas do livro 

(  ) Explorar conteúdo 
(  ) Enfatizar que façam o registro no livro 

4. Encerramento 

(  ) Reforçar a importância de brincar com o bebê para ajudá-lo a desenvolver 
(  ) Escolher 1 palavra 
(  ) Reforçar o aprendizado em grupo e sintetizar o conhecimento 

5. Avaliação do grupo 
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APÊNDICE - PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO - 9 meses 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: Hora Início: 
Hora de término: 

1. Título do grupo: Autonomia com segurança (9 meses)
 
2. Finalidade de grupo 

● Fortalecer a comunicação entre mãe e filho com ênfase para a comunicação verbal; 
● Despertar o olhar das mães para as novas aquisições do bebê e o significado dessas 
aquisições para o desenvolvimento global e futuro do bebê. 
● Ampliar o repertório de brincadeiras que podem ser realizadas com o bebê; com ênfase 
na “leitura” de livros; 
● Enfatizar a importância de iniciar a leitura nessa fase do desenvolvimento. 

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 

3.1 Etapa 1: Preparação do grupo 

− Organizar o espaço físico; 
− Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4). 

3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 

O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes/Aquisições do meu bebê (20 
minutos) 

O coordenador do grupo se apresenta e fala que será realizada uma atividade com duração 
de aproximadamente 40 minutos. Orienta que é importante a participação durante toda a 
atividade, mas caso tenham necessidade de interromper, informar ao coordenador do grupo. 
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Solicita aos participantes que também se apresentem, dizendo seu nome e o nome do seu 
bebê. 

Pergunte se foi feito algum registro feito no livro que queiram partilhar, referente ao período 
vivenciado até o momento. 

Em seguida, convida as mães a relatarem o que observam que o bebê já faz, quais as 
aquisições dele até o momento. O coordenador estimula as participantes a dizerem como 
brincam com o bebê atualmente e como estimulam a linguagem dele. 

Aproveitando a conversa sobre esse período em casa, o coordenador pode identificar as 
aquisições dos bebês relatadas pelas mães e sinalizar novas estratégias para estimulá-los 
e reforçar as que são adequadas. 

Encerrar esse primeiro momento relembrando o grupo anterior: perguntar sobre as 
músicas que elas vêm cantando com os bebês e o que observam em termos de linguagem 
– os sons, a forma de olhar e indicar o que quer, a curiosidade com as palavras.... Como 
podemos estimular mais a linguagem e comunicação com o bebês? 

2º. Momento: Ampliando o repertório de brincadeiras (20 min) 

Nos grupos anteriores, vimos que no processo de aprendizagem várias coisas no ambiente 
chamam a atenção do bebê, despertam seu interesse e desencadeiam reações: a voz e face 
materna, sons do ambiente, músicas, brinquedos e objetos coloridos. Tudo era levado à 
boca para que o bebê explorasse. 

Agora o bebê o intensifica o aprendizado, explorando o ambiente visualmente, com as 
mãos, ouvindo e imitando o que você faz. 

Podemos reunir todas essas possibilidades em um mesmo recurso – Vocês já pensaram 
na possibilidade de iniciar a leitura de livros? Estimular a discussão com perguntas como: 

O que vocês costumam ler? 

Têm livros casa? Que tipo de livros ou material de leitura têm em casa? 
Tem algum livro infantil? Já pensou em ler para os eu bebê? 
Por que será que é importante ler para o bebê? 
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Ler estórias, conversar, fazer gestos apontar e nomear figuras ajuda no desenvolvimento 
do bebê. 

Fazendo isso todos os dias você vai ajudar seu bebê a se familiarizar com os sons, com as 
palavras, com os nomes das coisas e, mais a frente, a prestar atenção e gostar de livros. 
Esse é o primeiro passo para aprender a ler! 

Ler estórias estimula a imaginação e ajuda a criança a aprender. 

É gostoso olhar um livro e contar uma estória para o bebê.
 
Vamos experimentar? 

Apresentar o “Meu primeiro livro e convidar as mães a confeccioná-lo, demonstrando 
como pode ser usado no dia a dia (FIGURA 5 a 7). 

Entregue o kit para confecção e estimular as mães completar o Meu Primeiro Livro, usando 
a criatividade, mas ao mesmo 
tempo, mantendo a temática de 
números e cores do livro.

Oriente quais materiais são 
necessários, orientar quanto ao 
uso da cola – rápida e cola tudo!! 
Ao mesmo tempo explicar como 
utilizar o livro e os cuidados para 
prevenir acidentes:

- Usar quando um adulto estiver 
por perto,
- Estar atento para que o bebê ou 
outro irmão mais novo não rasgue 
o emborrachado e leve a boca;
- Dizer de como pode ser 
higienizado (pano úmido). Figura 5: “Meu Primeiro Livro”
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Figura 6: Meu Primeiro Livro 

Figura 7: Meu Primeiro Livro 
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Encerrar essa parte dizendo e demonstrando com algum bebê presente: “Com o Meu 
primeiro livro você pode estimular as primeiras palavrinhas do seu bebê, ensine apontando 
o nome de objetos, como bola, o nome de animais e seus respectivos sons, nome de cores 
e formas geométricas, você pode criar histórias simples, ensinar a contar até 5....” 

Dar dicas para atrair a atenção da criança: 

Aponte as figuras, nomeie, conte o número de figuras na página, nomeie as cores, formas... 
Mude o tom de voz, faça gestos, exagere a expressão facial; 
Fale devagar e ajude a criança a mudar as páginas do livro, para aprender como fazer isso. 

Dar dicas de organização: 

Para ler o livro procure um local mais tranquilo, sem rádio ou TV ligados. 

Faça uma rotina, escolha um horário do dia para ler e contar estórias – pode ser a noite, 
antes de dormir – vai ajudar o bebê a acalmar e ficar com sono. 

Sente o bebê no seu colo de forma que ele possa ver você e as figuras do livro. 

Após esse momento o coordenador entrega as páginas do Livro do Bebê referentes 
aos 9 meses e explora o conteúdo abordado no livro do bebê destacando os pontos já 
apresentados pelas mães e incluindo novas informações. 

Estimular as mães a fazerem o registro dos aspectos que consideram mais marcantes em 
relação às aquisições do bebê, após o grupo ou em casa. Deixar espaço livre e materiais 
para as mães que não completaram ou querem customizar o “Meu primeiro livro” 

3º. Momento: Encerramento do grupo (5 min) 

O coordenador reforça a importância da família estar atenta às aquisições do bebê, 
realizando brincadeiras que possam ajudá-lo a desenvolver e a se divertir. Ao mesmo 
tempo em que o ensina a lidar com alguns limites. 

Para finalizar o encontro, o coordenador convida as participantes a escolherem uma palavra 
que seja representativa dessa fase (9 meses) que está vivendo com o filho. É importante 
positivar o momento, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do conhecimento 
que têm do seu bebê. 
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Além disso, o coordenador reforça o aprendizado em grupo e sintetiza o conhecimento 
construído no mesmo. Reforçar brevemente: 

Segurança 
Rotinas – refeições juntos – banho, sono, brincar
Incentivar a leitura 
Motivar as mães a fazerem novos registros e participarem do próximo encontro. 

3.3 Etapa 3: Pós grupo 

Nessa etapa, não é necessário que todas as participantes estejam presentes simultaneamente. 
É o momento que as demais consultas e entrevistas irão acontecer. 

O coordenador distribui o formulário de avaliação do grupo para ser preenchido por cada 
participante. Atenção para a mãe que for preencher o formulário após as consultas, para 
que ela não vá embora sem preenchê-lo.
 
Com as participantes que permanecerem, o coordenador mantém um espaço aberto de 
conversa e identificação de possíveis demandas individuais. 

Nesse momento o coordenador também convida as mães a utilizarem o Livro para 
customização, leitura das informações, registros e, para as que desejarem, resgate dos 
registros realizados. 

Apesar do grupo ter finalizado, o espaço de socialização, trocas de experiências e 
orientações específicas é mantido. No grupo de 9 meses deve ser dada ênfase ao registro 
pós-grupo e finalização do “Meu primeiro Livro”. 

4. Materiais e equipamentos necessários 

● Modelo do livro 
● Kits de livro de EVA (páginas e figuras pré-cortadas) 
● Tesoura 
● Cola 
● Fita para amarrar livros 
● Furador (caso não venha preparado/Furado) 
● Canetas coloridas e material para customização do “Livro do Bebê” (fazer depois do 
grupo) 
● Encarte de 9 meses
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Lista de checagem do grupo de 9 meses 

1: Preparação do grupo 

(  ) Organizar o espaço físico e materiais para o grupo 

2: Apresentação dos participantes/Aquisições do meu bebê (10 minutos) 

(  ) Apresentar participantes 
(  ) Resgatar o Livro do bebê – foi feito algum registro? Suporte positivo aos registros 
(  ) Solicitar relatos das mães – novas aquisições, como brincam com o bebê – 
estratégias de estimulação. 
(  ) Resgatar grupo de 6 meses - Quais músicas cantam com os bebês e o que observam 
na linguagem - estratégias de estimulação. 

3: Ampliando o repertório de brincadeiras (30 min) 

(  ) Introduzir a ideia do livro 
(  ) Discutir o que as mães leem e importância da leitura 
(  ) Apresentar e demonstrar o Meu Primeiro Livro com uma criança 
(  ) Confeccionar o livro 
(  ) Dar dicas de utilização do livro 
(  ) Enfatizar aspectos de segurança no uso do livro e em geral 

4: Entrega do novo encarte e discussão (5 min) 

(  ) Apresentar e discutir atividades do período 
(  ) Motivar as mães a fazerem registros no Livro do Bebê (em casa ou pós grupo) 

5: Encerramento do grupo (5 min) 

(  ) Sintetizar aprendizagem 
(  ) Enfatizar – segurança, rotinas e leitura 
(  ) As mães escolhem uma palavra representativa dessa fase (9 meses) que está vivendo 
com o filho. 
(  ) As mães preenchem a avaliação do grupo 
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PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO DO GRUPO – 12 meses 

Coordenador: 
Co-coordenador: 
Data: 
Hora Início: 
Hora de término: 

1. Título do grupo: Cuidando e Crescendo juntos (12 meses) 

2. Finalidade de grupo 

- Resgatar a trajetória feita pela mãe e seu bebê ao longo dos 12 meses. 
- Despertar o olhar das mães para as novas aquisições do bebê e o significado dessas 
aquisições para o desenvolvimento global e futuro do bebê. 
- Sensibilizar as mães a projetarem um futuro para seus bebês. 
- Finalizar e avaliar a intervenção em grupo e o Livro do bebê conforme a percepção das 
famílias. 

3. Funcionamento do grupo 

O grupo é composto por 3 etapas: preparação; desenvolvimento e avaliação. 

3.1 Etapa 1: Preparação do grupo 

- Organizar o espaço físico na varanda/pátio; 
- Organizar o material a ser utilizado no grupo (ver tópico 4). 

3.2 Etapa 2: Desenvolvimento do grupo 

O grupo será composto por 3 momentos: 

1º. Momento: Apresentação dos participantes/ Resgate da trajetória (15 minutos) 

O coordenador do grupo se apresenta e fala que será realizada uma atividade com duração 
de aproximadamente 60 minutos. Orienta que é importante a participação durante toda a 
atividade, mas caso tenham necessidade de interromper, informar ao coordenador do grupo. 
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Solicita aos participantes que também se apresentem, dizendo seu nome e o nome do seu 
bebê. 

Pergunta se foi feito algum registro no livro que queiram partilhar, referente ao período 
vivenciado até o momento. 

O coordenador também retoma com os participantes como foi a utilização do Livro de 
E.V.A., confeccionado no grupo de 9 meses. 

O coordenador entrega as páginas do Livro do Bebê referentes aos 12 meses e explora o 
conteúdo abordado no livro, destacando os pontos já apresentados pelas mães e incluindo 
novas informações. Nesse momento, resgatar a utilização do Livro do Bebê durante os 12 
meses do programa de intervenção. 

Em seguida, convida as mães a relatarem o que observam que o bebê já faz, quais as aquisições 
dele até o momento. O coordenador estimula as participantes a dizerem como brincam com 
o bebê atualmente e quais desafios tem encontrado no dia a dia com o bebê. 

Aproveitando a conversa sobre esse período em casa, o coordenador pode identificar as 
aquisições dos bebês relatadas pelas mães, sinalizar novas estratégias para estimulá-los e 
reforçar as que são adequadas. 

2º. Momento: Projetando um futuro para o bebê (30 min) 

”Ao longo desse um ano, conversamos e aprendemos sobre o processo de aprendizagem 
e desenvolvimento do bebê, e sobre como ajudá-lo em cada fase. Foi uma caminhada de 
1 ano com seu bebê até agora, com muitas experiências, descobertas, desafios...Seu bebê 
vem crescendo, aprendendo com você e também te ensinando muita coisa!” 

“Mas e daqui para frente? O que você espera para seu bebê? Como você imagina que será 
a caminhada de vocês?” 
O coordenador propõe que as mães possam expressar o que elas esperam para o futuro do 
bebê por meio da colagem. Disponibiliza os materiais na mesa e as deixa livres para criar. 
Colocar uma música de fundo pode ajudar no processo de elaboração. 

O coordenador solicita autorização para fotografar a colagem e estimula as mães a 
apresentarem o que foi produzido. A partir do que foi expresso, o coordenador convida os 
participantes a fazer esse registro no livro do Bebê no espaço “Cartinha para o bebê”. 



48

“Vocês já pensaram que vai chegar uma fase em que seu bebê já será uma criança 
que estará na escolinha, aprenderá a ler, e terá a curiosidade de saber sua história. 
Quando esse momento chegar, tanto sua criança quanto você e toda a família poderão 
resgatar detalhes dessa história com o Livro que vocês foram construindo ao longo 
desse um ano.” 

- Dar 5 minutos para esse registro. 

3º. Momento: Encerrando o acompanhamento do processo de intervenção em 
grupo (20 min) 

O coordenador pede autorização aos participantes para realizar a gravação em áudio 
dos relatos para não perder a riqueza das falas do grupo. Deixar claro que a gravação 
não é obrigatória e que a fala da participante que não desejar nãos será considerada 
na pesquisa.

“Por um ano estamos juntos apoiando o cuidado e o crescimento do bebê de cada um 
de vocês. Esse processo contou com puericultura, avaliação do desenvolvimento e os 
grupos. Vamos lembrar como foram os grupos? No primeiro grupo.... incentivar as mães 
e ver o que elas lembram ... falamos sobre o comportamento do bebê, com as fotos, no 
segundo confeccionamos a pulseira de som, no 3º cantamos músicas e no 4o fizemos o 
livro. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a experiência de vocês nos grupos.... ” 

PERGUNTAS NORTEADORAS: 

1. Você percebe diferença entre os atendimentos individuais e em grupo? Quais? 
2. O que você acha da realização de grupos em um ambulatório? 
3. Teve algum grupo mais te marcou? Por quê? 
4. O grupo lhe auxiliou no cuidado do seu bebê? Como? 
5. O que você achou do livro do Bebê? O livro te deu algum apoio para cuidar do seu 
bebê? 

Momento aberto para a fala das mães, com facilitação. Encerrar quanto o tema parecer 
esgotado, mas sem constranger as mães. Indicar que está desligando o gravador. 
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Reforçar a importância da família apoiar o bebê nas próximas etapas que estão por vir; que 
a criança vai adquirir cada vez mais autonomia e independência, mas que eles continuam 
tendo um papel indispensável de apoiá-los e orientá-los. 
- Esclarecer que a partir deste momento a intervenção terá continuidade com um formato 
diferente, com o foco na avaliação e orientação direta, sem os grupos. 

Para finalizar o encontro, o coordenador convida as participantes a escolherem uma 
palavra que seja representativa dessa fase (12 meses) que está vivendo com o filho. É 
importante positivar o momento, a partir das palavras escolhidas por cada mãe e do 
conhecimento que têm do seu bebê. 

Encerrar o grupo distribuindo as flores de jujuba para as participantes. 

4. Materiais e equipamentos necessários 

● Músicas tranquilas diversas 
● Gravador 
● Tesouras (mínimo de 3) 
● Cola branca ou bastão 
● Papel A4 
● Revistas para recorte 
● Furadores especiais 
● Canetas coloridas para escrever a carta no “Livro do Bebê” 
● Flores feitas com balas jujuba.
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Lista de checagem do grupo de 12 meses 

1. Preparação do grupo 

(  ) Organizar os materiais e espaço físico – varanda/pátio 

2. Apresentação dos participantes/Resgate da trajetória (10 minutos) 

(  ) Apresentar participantes 
(  ) Explicar que duração será de 60 minutos 
(  ) Perguntar se foi feito algum registro no Livro do Bebê e se quer partilhar 
(  ) Conversar sobre utilização do Livro de E.V.A, confeccionado aos 9 meses 
(  ) Entregar as páginas do Livro do bebê dos 12 meses e explorar o conteúdo 
(  ) Resgatar a utilização do Livro do Bebê durante os 12 meses do programa 
(  ) Convida as mães a relatarem o que observam que o bebê já faz, quais as aquisições 
até o momento e novas estratégias para estimulá-los
 
3. Projetando um futuro para o bebê (30 min)
 
(  ) Introduzir a discussão sobre o futuro do bebê 
(  ) Convidar as mães a fazerem colagem que expresse o que esperam para o futuro do 
bebê 
(  ) Disponibilizar os materiais na mesa e as deixa livres para criar 
(  ) Colocar música de fundo 
(  ) Solicitar a autorização para fotografar o que foi produzido 
(  ) Estimular as mães a apresentarem o que foi produzido 
(  ) Convidar as participantes a fazer o registro na “Carta do bebê” 

4. Encerrando o acompanhamento do processo de intervenção em grupo (25 min) 

(  ) Explicar e pedir autorização para gravar o áudio 
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PERGUNTAS NORTEADORAS: 

1. Você percebe diferença entre os atendimentos individuais e em grupo? Quais? 
2. O que você acha da realização de grupos em um ambulatório? 
3. Teve algum grupo mais te marcou? Por quê? 
4. O grupo lhe auxiliou no cuidado do seu bebê? Como? 
5. O que você achou do livro do Bebê? O livro te deu algum apoio para cuidar do seu 
bebê? 

( ) Reforçar a importância da família apoiar o bebê nas próximas etapas 
( ) Convidar as participantes a escolherem uma palavra que represente essa fase (12 
meses) 
( ) Explicar como será a continuidade do seguimento 
( ) Finalizar o encontro oferecendo as flores de jujuba. 
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APÊNDICE 1 - AVALIAÇÃO DO GRUPO PELOS PARTICPANTES 

1. Você aprendeu coisas novas hoje? 

Sim (  ) Não (  ) 

Se sim, gostaria de dizer quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Você gostou das informações dadas no grupo? 

Sim (  ) Não (  ) 

Do que você mais gostou? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Do que não gostou? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Você indicaria este grupo para outras mães? 

Sim (  ) Não (  ) 

4. Como você se sentiu no final do grupo? 

Comentários ou sugestões: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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APÊNDICE 2 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Indo para casa 

Coordenador:                                Participantes (número e nomes):      
Início:                                                 Término:                                               Data: 

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação e história do nome

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações

Foi feito uso do recurso disponibilizado (livro de significado de nomes)
Despertou sentimentos das participantes em relação ao seu bebê

O grupo compartilhou suas experiências
Resgate do NBO e apresentação do Livro do Bebê

Despertou a percepção das participantes em relação ao seu bebê
O grupo compartilhou suas experiências

Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes
A proposta do Livro do bebê e das atividades do Programa Cuidar e Crescer Jun-

tos foi compreendida pelas participantes
Despertou interesse da participantes em relação ao acompanhamento ambula-
torial e atividades propostas.(ou, as participantes comunicam suas expectativas 

em relação ao...)
Foi feito uso dos recursos disponibilizados (materiais para customização do Liv-

ro e registro da história do nome do bebê)
Ida para casa

Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes em relação a ida para 
casa

As participantes comunicam suas expectativas com a ida para casa
Respostas semelhantes são percebidas e salientadas

Contrastes ou diferenças são percebidas e salientadas
Pontos mais importantes foram enfatizados

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento

com as atividades do grupo
As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas)

O tempo e estrutura do grupo estiveram de acordo com o planejado
As contribuições dos membros foram reconhecidas

A aprendizagem em grupo foi reforçada
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Síntese das potencialidades

Síntese das fragilidades



APÊNDICE 3 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Cuidado e Bem-estar

Coordenador:                                   Mães participantes (número e nomes):
Familiares e amigos participantes (número e relacionamento):
Início:                                           Término:                                                      Data:

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações apresentadas ao 

grupo
As participantes levaram o Livro do Bebê

As mães compartilharam experiências sugestivas de que leram o Livro do Bebê
As mães compartilharam experiências que demonstrem que se apropriaram do 

conteúdo do Livro, que utilizaram as informações
Alguma mãe compartilhou algum registro feito no Livro do Bebê

As mães compartilharam suas vivências após a alta
O Comportamento do bebê e as estratégias maternas

As participantes expressaram seu conhecimento e percepções sobre o compor-
tamento do bebê

As participantes expressaram as estratégias utilizadas para atender às necessi-
dades do bebê

Foram trabalhadas novas estratégias e reforçadas aquelas já utilizadas pelas 
mães para atender às necessidades do bebê

Foi feito uso das pranchas de imagens
Foi incorporada à discussão o aprendizado da mãe possibilitado pelo NBO na 

consulta de 2 mês
Despertou interesse das participantes em relação ao encarte do 2o mês e a 

proposta de continu idade do Livro do bebê
Encerramento – Meu bebê aos 2 meses

Foi realizada a síntese do conhecimento produzido pelo grupo
Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes em relação ao grupo 

“O bebê aos 2 meses: Cuidado e Bem-estar”
As participantes comunicaram suas expectativas em relação aos próximos en-

contros do projeto
Respostas semelhantes são percebidas e salientadas

Contrastes ou diferenças são percebidos e salientados
Pontos mais importantes foram enfatizados

A partir da palavra escolhida pelas participantes foi possível positivar o momen-
to de 2 meses do filho vivenciado por elas

      

Etapa Pós-grupo – consultas de puericultura
Foram realizadas orientações individualizadas na etapa pós-grupo

Possibilitou às mães explorar o livro do bebê (customizar, realizar registros, reler, 
etc)
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Síntese das potencialidades

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento com as atividades do grupo

As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas)
O tempo e estrutura e o número de participantes do grupo estiveram de acordo 

com o planejado
As contribuições dos membros foram reconhecidas

A aprendizagem em grupo foi reforçada
Caso o grupo tenha contado com a presença de acompanhantes das mães, isso 

alterou o funcionamento do grupo
Quando não tiver con-
tado com outros par-

ticipantes, escrever NA 
(não se aplica)

Síntese das fragilidades

Observações e percepções relevantes sobre o grupo
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APÊNDICE 4 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Descobrindo o corpo e o mundo 
em volta

Coordenador:                                             Mães participantes (número e nomes):
Familiares e amigos participantes (número e relacionamento):
Início:                                   Término:                                         Data:

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações apresentadas ao 

grupo
As participantes levaram o Livro do Bebê

As mães compartilharam experiências sugestivas de que leram o Livro do Bebê
As mães compartilharam experiências que demonstrem que se apropriaram do 

conteúdo do Livro, que utilizaram as informações.
As mães compartilharam algum registro feito no Livro do Bebê

As mães compartilharam suas percepções sobre as aquisições do bebê dos 2 
meses de idade até agora

Ampliando o repertório de brincadeiras
As participantes expressaram algum conhecimento prévio sobre a influência de 

brinquedos sonoros para o desenvolvimento do bebê
As participantes compartilharam experiências de brincadeiras sonoras que já 

realizam com o bebê
Os bebês já possuem brinquedos sonoros

As participantes confeccionaram o chocalho, demonstrando interesse na con-
fecção do brinquedo para o bebê

As mães relataram os pontos que chamaram a atenção durante a brincadeira
O conteúdo de 4 meses abordado no Livro do bebê foi explorado, destacando os 

pontos já apresentados pelas mães e incluindo novas informações
Despertou interesse nas participantes em registrar os aspectos que consideram 

mais marcantes em relação às aquisições do bebê
As participantes registraram no Livro do Bebê aspectos que consideram mais 

marcantes em relação às aquisições do bebê



Síntese das fragilidades

Observações e percepções relevantes sobre o grupo

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Encerramento – Meu bebê aos 4 meses    

Foi realizada a síntese do conhecimento produzido pelo grupo
Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes em relação ao grupo 

“Descobrindo o meu corpo e o mundo a sua volta”
As participantes comunicaram suas expectativas em relação aos próximos en-

contros do projeto
Respostas semelhantes foram percebidas e salientadas

Contrastes ou diferenças foram percebidos e salientados
Pontos mais importantes foram enfatizados

A partir da palavra escolhida pelas participantes foi possível positivar o momen-
to de 4 meses do filho vivenciado por elas

Etapa Pós-grupo – consultas de puericultura
Foram realizadas orientações individualizadas na etapa pós-grupo

Possibilitou às mães explorar o livro do bebê (customizar, realizar registros, reler, 
etc)

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento com as atividades do grupo

As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas)
O tempo e estrutura e o número de participantes do grupo estiveram de acordo 

com o planejado
As contribuições dos membros foram reconhecidas

A aprendizagem em grupo foi reforçada
Caso o grupo tenha contado com a presença de acompanhantes das mães, isso 

alterou o funcionamento do grupo
Quando não tiver 

contado com outros 
participantes, escrever 

NA (não se aplica)

Síntese das potencialidades



APÊNDICE 5 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Explorando o mundo e 
aprendendo os limites

Coordenador:                                             Mães participantes (número e nomes):
Familiares e amigos participantes (número e relacionamento):
Início:                                         Término:                                                 Data:

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações apresentadas ao 

grupo
As participantes levaram o Livro do Bebê

As mães compartilharam experiências sugestivas de que leram o Livro do Bebê
As mães compartilharam experiências que demonstrem que se apropriaram do 

conteúdo do Livro, que utilizaram as informações.
As mães compartilharam algum registro feito no Livro do Bebê

As mães compartilharam suas percepções sobre as aquisições do bebê dos 2 
meses de idade até agora

Ampliando o repertório de brincadeiras
As participantes expressaram algum conhecimento prévio sobre a influência de 

brinquedos sonoros para o desenvolvimento do bebê
As participantes compartilharam experiências de brincadeiras sonoras que já 

realizam com o bebê
Os bebês já possuem brinquedos sonoros

As participantes confeccionaram o chocalho, demonstrando interesse na con-
fecção do brinquedo para o bebê

As mães relataram os pontos que chamaram a atenção durante a brincadeira
O conteúdo de 4 meses abordado no Livro do bebê foi explorado, destacando os 

pontos já apresentados pelas mães e incluindo novas informações
Despertou interesse nas participantes em registrar os aspectos que consideram 

mais marcantes em relação às aquisições do bebê
As participantes registraram no Livro do Bebê aspectos que consideram mais 

marcantes em relação às aquisições do bebê
Encerramento – Meu bebê aos 6 meses

Foi realizada a síntese do conhecimento produzido pelo grupo    
Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes em relação ao grupo 

“explorando o mundo e aprendendo os limites”
 

As participantes comunicaram suas expectativas em relação aos próximos en-
contros do projeto

Respostas semelhantes são percebidas e salientadas
Contrastes ou diferenças são percebidos e salientados

Pontos mais importantes foram enfatizados
A partir da palavra escolhida pelas participantes foi possível positivar o momen-

to de 6 meses do filho vivenciado por elas
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Etapa Pós-grupo – consultas de puericultura
Foram realizadas orientações individualizadas na etapa pós-grupo

Possibilitou às mães explorar o livro do bebê (customizar, realizar registros, reler, 
etc)

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento com as atividades do grupo

As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas)
O tempo e estrutura e o número de participantes do grupo estiveram de acordo 

com o planejado
As contribuições dos membros foram reconhecidas

A aprendizagem em grupo foi reforçada
Caso o grupo tenha contado com a presença de acompanhantes das mães, isso 

alterou o funcionamento do grupo
Quando não tiver 

contado com outros 
participantes, escrever 

NA (não se aplica)

Síntese das fragilidades

Observações e percepções relevantes sobre o grupo

Síntese das potencialidades
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APÊNDICE 6 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Autonomia com segurança

Coordenador:                                             Mães participantes (número e nomes):
Familiares e amigos participantes (número e relacionamento):
Início:                                Término:                                            Data:

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações apresentadas ao 

grupo
As participantes levaram o Livro do Bebê

As mães compartilharam experiências sugestivas de que leram o Livro do Bebê
As mães compartilharam experiências que demonstrem que se apropriaram do 

conteúdo do Livro, que utilizaram as informações.
As mães compartilharam algum registro feito no Livro do Bebê

As mães compartilharam alguma experiência relacionada ao grupo anterior - uso 
de músicas com os bebês

As mães compartilharam suas percepções sobre as aquisições do bebê nesses 9 
meses de idade

Foram sugeridas novas estratégias para estimular o desenvolvimento do bebê e 
reforçadas àquelas trazidas pelo grupo

Ampliando o repertório de brincadeiras - livro
As participantes comentam sobre seus hábitos de leitura – se têm livros/revistas 

em casa e o que leem (anotar)
As participantes compartilharam experiências relacionadas ao uso de livro de 

criança e atividades de leitura para crianças (registrar quais)
As participantes expressam suas opiniões acerca da importância de ler para o 

bebê
As mães sentiram-se motivadas e a vontade com a confecção do livro.

Todas as participantes conseguem confeccionar o livro, sob supervisão e no 
tempo planejado

É feita demonstração do uso do livro com um bebê
São dadas dicas de como usar o livro com o bebê

As participantes compartilham suas percepções sobre as reações dos bebês ao 
livro e como elas podem usá-lo em casa

São discutidos aspectos de segurança do bebê – usos seguro do livro (não deix-
ar ao alcance sem supervisão, não comer) e dicas gerais de segurança em casa.

 

O conteúdo de 9 meses abordado no Livro do bebê foi explorado, destacando os 
pontos já apresentados pelas mães e incluindo novas informações.

Despertou o interesse das participantes em registrar os aspectos que consider-
am mais marcantes em relação às aquisições do bebê



Encerramento – Meu bebê aos 6 meses
Foi realizada a síntese do conhecimento produzido pelo grupo

Foi possível reconhecer os sentimentos das participantes em relação ao grupo 
“autonomia com segurança”

As participantes comunicaram suas expectativas em relação aos próximos en-
contros do projeto

Respostas semelhantes são percebidas e salientadas
Contrastes ou diferenças são percebidos e salientados

Pontos mais importantes foram enfatizados
A partir da palavra escolhida pelas participantes foi possível positivar o momen-

to de 9 meses do filho vivenciado por elas
Etapa Pós-grupo – consultas de puericultura

Foram realizadas orientações individualizadas na etapa pós-grupo
Possibilitou terminar ou customizar o “Meu primeiro livro” (EVA)

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento com as atividades do grupo

As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas)
O tempo e estrutura e o número de participantes do

grupo estiveram de acordo com o planejado
As contribuições dos membros foram reconhecidas

A aprendizagem em grupo foi reforçada
Caso o grupo tenha contado com a presença de acompanhantes das mães, isso 

alterou o funcionamento do grupo
Quando não tiver 

contado com outros 
participantes, escrever 

NA (não se aplica)

Síntese das fragilidades

Observações e percepções relevantes sobre o grupo

Síntese das potencialidades
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APÊNDICE 7 - AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL - Cuidando e crescendo juntos

Coordenador:                                             Mães participantes (número e nomes):
Familiares e amigos participantes (número e relacionamento):
Início:                                       Término:                                          Data:

ASPECTOS AVALIADOS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
Apresentação

O ambiente foi adequado
As participantes compreenderam claramente as orientações apresentadas ao 

grupo
As participantes levaram o Livro do Bebê

As mães compartilharam experiências sugestivas de que leram o Livro do Bebê
As mães compartilharam experiências que demonstrem que se apropriaram do 

conteúdo do Livro, que utilizaram as informações.
As mães compartilharam algum registro feito no Livro do Bebê

As mães compartilharam alguma experiência relacionada ao grupo anterior - uso 
do livro de EVA

As mães compartilharam suas percepções sobre as aquisições do bebê nesses 
12 meses de idade

Foram sugeridas novas estratégias para estimular o desenvolvimento do bebê e 
reforçadas àquelas trazidas pelo grupo.

O conteúdo de 12 meses abordado no Livro do bebê foi explorado, destacando 
os pontos já apresentados pelas mães e incluindo novas informações.

Projetando um futuro para o bebê
As participantes compartilharam experiências relacionadas ao futuro do bebê 

(colagem).
As participantes fazem projeções positivas sobre sua criança (exemplificar).

As mães sentiram-se motivadas e à vontade com a colagem.
Todas as participantes conseguem fazer a colagem, sob supervisão e no tempo 

planejado
Todas as participantes concordaram em deixar fotografar a colagem

As participantes fazem registro no espaço “Carta do bebê”.
Todas as participantes concordaram em deixar fotografar a “Carta do bebê”
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Síntese das potencialidades

Encerrando o acompanhamento em grupo SIM NÃO OBSERVAÇÕES 
Todas as participantes concordaram em gravar o áudio.

As participantes diferenciam o atendimento individual dos grupos.
As participantes expressaram suas percepções acerca dos grupos.

As participantes relatam qual grupo foi mais marcante.
As participantes relatam as contribuições do grupo para os cuidados com o 

bebê.
As participantes relatam as contribuições do livro para o cuidado do bebê.
As participantes foram esclarecidas quanto à continuidade do seguimento.

As mães fazem algum comentário com relação à continuidade do seguimento 
sem os grupos

A partir da palavra escolhida pelas participantes foi possível positivar o momen-
to de 12 meses do filho vivenciado por elas.

Resumo do Desenvolvimento do grupo
As participantes demonstraram envolvimento com as atividades do grupo.

As mães permaneceram no grupo em tempo integral (todas as etapas).
O tempo e estrutura e o número de participantes do grupo estiveram de acordo 

com o planejado.
As contribuições dos membros foram reconhecidas.

A aprendizagem em grupo foi reforçada.
Caso o grupo tenha contado com a presença de acompanhantes das mães, isso 

alterou o funcionamento do grupo.
Quando não tiver 
contado com out-
ros participantes, 
escrever NA (não 

se aplica)
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Síntese das fragilidades

Observações e percepções relevantes sobre o grupo – descreva sua percepção 
acerca da avaliação dos grupos pelas mães


