O seu contato para o Healtly Babies Healthy Children
(Bebês Saudáveis, Crianças Saudáveis) é:

Algumas dicas para o cuidado infantil
nos primeiros meses:

• Os bebês aprendem naturalmente através da
		 brincadeira. Divirta-se, brinque, cante para o seu
		 filho, toque música e dance com ele.

Os primeiros anos de vida do seu filho é um
período de bastante entusiasmo. O seu bebê está
descobrindo você e o mundo ao redor dele.

Você precisará de muito descanso e tempo para
você mesma. Peça a um amigo de confiança ou
membro da família para tomar conta do seu bebê
para que você descanse.

Você é o melhor professor para o seu bebê. Como
você toma conta dele, conversa e brinca com o seu
bebê influenciará como ele aprende e cresce.
Ter experiências nos primeiros anos de vida com
você é o que trará mais benefícios ao seu filho. Aqui
estão algumas sugestões para ajudá-lo a aproveitar ao
máximo o seu tempo com o seu recém-nascido no
primeiro ano:
• Bebês adoram ser segurados no colo. Tire tempo
		 para acarinhar e segurar o seu filho.
• Dê conforto ao seu bebê quando ele chorar.
• Aprenda a ler os sinais demonstrados pelo seu
		 bebê — quando está com fome, com sono ou
		 quando desejar brincar com você.
•
		
		
		

O leite materno oferece toda a nutrição que o
seu bebê necessita nos primeiros seis meses.
A amamentação pode ser uma maneira especial
de se sentir próxima do seu bebê.

• Utilize um tom suave, gentil ao conversar com o
		 seu bebê.
•
		
		
		

Converse com o seu bebê e diga a ele sobre as
coisas que estão ao redor dele. A maneira como
você conversa com o seu bebê, brinca, ensina e
o ama vai ajudá-lo a crescer e a aprender.

• Ajude o seu filho a explorar com segurança.
		 Compartilhe texturas diferentes cores, sons e
		 cheiros.
•
		
		
		

Compartilhe livros com fotografias e leia histórias
simples, incluindo histórias na sua língua materna.
Essa é também uma oportunidade de se
aconchegar com o seu filho.

Uma visita ao Centro do Ontario Early Years da sua
localidade é uma oportunidade de se conectar com
outros pais de crianças pequenas. Você poderá
também saber mais sobre programas de educação
infantil e programas comunitários para você e o seu
bebê.
Para encontrar um local próximo a você, visite
www.ontario.ca/earlyyears.
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Bebês Saudáveis Crianças Saudáveis
(Healthy Babies Healthy Children)

Bebês Saudáveis
Crianças Saudáveis
Tomando conta de você e
do seu filho

O fato de ter um bebê pode ser tanto um momento
entusiasmante como também desafiador. Você
poderá ter muitas dúvidas e necessitar de ajuda
para se ajustar à vida com um recém-nascido. O
programa “Health Babies Healthy Children” (Bebês
Saudáveis, Crianças Saudáveis) de Ontário oferece
visitas domiciliares por enfermeiras da saúde pública e
visitantes domiciliares às mães grávidas e aos novos
pais que precisarem de apoio adicional e que podem
se beneficiar com o programa.
As visitas domiciliares ajudam a você aprender sobre:
• como ter uma gravidez e parto saudáveis
• como se conectar com o seu bebê
• como a criança cresce e se desenvolve e
		 também o que você pode fazer para ajudá-la
• como ser um pai/mãe
• amamentação, alimentação e nutrição
		saudáveis
• tomar conta de você e da sua família
• outros serviços disponíveis para você e o seu
		 filho na sua comunidade
O programa é totalmente gratuito e a sua participação
é voluntária.

Quando você está grávida:
Informações e suporte para uma gravidez e parto
saudáveis serão fornecidos a você. Isso a ajudará a
aprender como o seu bebê cresce e se desenvolve,
e a ajudará a se preparar para a chegada do bebê.

Após o nascimento do bebê:
Visitas domiciliares contínuas são oferecidas para
apoiá-los como mãe/pai. Uma enfermeira da saúde a
contatará, responderá as suas perguntas e oferecerá
informações e suporte sobre saúde. Ela também
entrará em contato para informá-los sobre serviços
de educação infantil disponíveis na sua localidade e
comunidade.

À medida que o seu filho cresce:

Mais apoio para novos pais

Há muito que aprender à medida que o seu filho
cresce e se desenvolve. A equipe do programa Healthy
Babies Healthy Children (Bebês Saudáveis, Crianças
Saudáveis) pode ajudá-los a desfrutar desses anos
importantes.

Ministry of Children and Youth Services

Nipissing District Developmental Screen

www.ontario.ca/earlychildhood

www.ndds.ca

Muitos pais encontraram o apoio
que eles precisaram através do
programa Healthy Babies Health
Children (Bebês Saudáveis, Crianças
Saudáveis)
“Quando chegamos aqui pela primeira vez,
não tínhamos parentes, nenhuma pessoa
para nos dar apoio. Quando levamos o nosso
bebê para casa, não sabíamos o que fazer.
A enfermeira da saúde pública nos deu
conselhos, respondeu as nossas perguntas
e nos ensinou várias coisas.”

• Saiba mais sobre o desenvolvimento do seu filho e sobre
		 os programas e serviços do governo de Ontário.

		 a monitorar e a promover o desenvolvimento saudável do

Ministry of Health and Long-Term Care
www.ontario.ca/vaccines
• Saiba mais sobre os programas de vacinação gratuita de
		 Ontário e o cronograma de imunização para o seu filho.

Ministry of Education
www.ontario.ca/childcare
• Você pode precisar de serviços de cuidados infantis
		 caso esteja retornando ao trabalho: procure on-line aqui
		 os serviços de cuidados infantis que melhor atendem às
		 suas necessidades.

		 seu filho.

Ontario 211
ligue 211 ou www.211ontario.ca
• Informações e encaminhamento aos serviços
		 comunitários e sociais disponíveis 24 horas por dia,
		 7 dias por semana. Serviço telefônico disponível em mais
		 de 150 idiomas.

Canadian Paediatric Society
www.caringforkids.cps.ca
• Informações úteis para pais fornecidas pelos pediatras
		 canadenses.

Telehealth Ontario
ligação gratuita 1-866-797-0000
•	Qualquer pessoa pode telefonar para obter

“É a melhor coisa para nossas crianças, para
nós mesmos; ajuda a nos dar confiança para
saber que estamos fazendo as coisas certas.
Nos ajudou muito.”

• Acesso às informações sobre o desenvolvimento de
		 seu bebê e seu filho até seis anos de idade para ajudá-lo

aconselhamento gratuito de um enfermeiro certificado

Enhanced 18-Month Well-Baby Visit
www.18monthvisit.ca
• A visita é uma oportunidade para que você discuta o

sobre saúde, apoio à amamentação ou informações

		 desenvolvimento do seu filho e esclareça quaisquer

gerais sete dias por semana, 24 horas por dia.

		 dúvidas que possa ter para este importante período da
		 vida do seu filho.

Ontario Early Years Centres
www.ontario.ca/earlyyears
• Centros de atividades sem hora marcada onde crianças
		 de até seis anos e seus pais e cuidadores podem
		 desfrutar juntos de programas e atividades tais como,
		 brincadeiras, trabalhos manuais e rodas de música.

