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Decidir como e quando partilhar informações sobre como os bebés 
são feitos e as famílias começam é diferente para cada família.

Como adulto, quanto mais confortável e confiante se sentir a 
partilhar essa informação, mais confortável e confiante o seu filho  
se sentirá a falar sobre o assunto.

O livro Como Se fazem os Bebés foi concebido para ser útil, agregador 
e acolhedor, e esperamos que possa tê-lo na sua estante, ao lado  
de toda a sua literatura infantil. Isso permitirá que o seu filho agarre 
no livro como e quando lhe apetecer, e venha a fazer-lhe perguntas 
quando elas surgirem de forma natural.

Ao ler ou ao ouvir, as crianças tendem a concentrar-se naquilo  
que é mais relevante para elas, deixando aquilo que não está  
ao alcance da sua compreensão para mais tarde, seja quando  
um dia relerem ou consultarem o livro ou quando o tema surgir 
naturalmente. É por este motivo que as ilustrações e o texto deste 
livro abrangem vários níveis de complexidade, permitindo a sua 
partilha tanto com crianças muito pequenas como com leitores  
mais velhos e independentes.



Notas para pais e educadores
Para crianças com menos de cinco anos

Se decidir partilhar este livro com uma criança com menos de cinco 
anos, a abordagem mais simples é permitir que a criança veja as 
imagens, decida as que lhe interessam explorar e diga o que vê.

Por exemplo, quando perguntei ao meu filho de quatro anos  
o que estava a acontecer na página que explica as relações 
sexuais, ele disse-me que o quarto estava muito desarrumado 
porque tinha roupa espalhada pelo chão. Como a restante 
informação estava acima do seu nível de compreensão, o seu  
foco principal foi para o quarto. Aproveitei a sua observação  
para lhe explicar por que razão as pessoas na imagem precisaram 
de tirar a roupa para fazerem um bebé.

Se, por exemplo, a criança se concentrar nos bebés e adultos  
nus, pode aproveitar para falar sobre as diferenças e semelhanças  
entre os corpos que se veem na imagem. Esta é uma ótima 
oportunidade para aumentar o vocabulário do seu filho, 
permitindo-lhe identificar partes do seu corpo corretamente. 
Também pode praticar o uso das palavras certas noutras ocasiões, 
como durante o banho ou enquanto a criança se veste.

Pode utilizar a mesma linguagem, tal como apresentada no livro,  
ou adaptar o conteúdo de forma a que o seu filho a entenda 
melhor. O objetivo é conversar de forma natural sobre a forma  
como se fazem os bebés, encorajando o seu filho a fazer perguntas 
e dando-lhe confiança a si, enquanto adulto, para dar respostas  
claras e diretas.
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Notas para pais e educadores
Para crianças dos cinco aos sete anos

Nesta idade, mesmo que o seu filho seja um leitor confiante, 
sugerimos que a experiência da leitura seja partilhada, já que o 
objetivo principal deste livro é fornecer um ponto de partida para 
conversas futuras sobre a história da sua própria família, se desejar 
partilhar essa informação com o seu filho.

Inicialmente, pode  ler o texto destacado, que resume o conteúdo 
principal de cada página – e discutir as imagens de forma genérica, 
de acordo com as preferências do seu filho por determinada  
cena ou por um pormenor específico.  Em alternativa, poderá  
optar por ler o texto, todo ou parcialmente, se achar que o  
seu filho tem a capacidade de se concentrar e compreendê-lo, 
podendo inclusivamente  
analisar os esquemas.

O livro pode ser lido  
cronologicamente,  
ou pode lê-lo aleatoriamente,  
focando-se apenas em  
algumas páginas de cada vez.

Mantendo este livro ao lado  
dos restantes livros do seu filho,  
esperamos que este seja um livro que ele queira reler enquanto  
for crescendo. À medida que o seu nível de compreensão aumentar, 
as informações fornecidas no livro ajudá-lo-ão a responder mais 
detalhadamente às suas perguntas.
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A maioria dos bebés leva cerca de nove meses 
a desenvolver-se no útero. Ao início, não se 
parecem nada com bebés.

Um dia, também estiveste unido, através de um cordão 
umbilical, à tua mãe, dentro de quem te desenvolveste.  
O umbigo mostra o sítio onde estava o cordão umbilical.

Ao início, o embrião

A 
placenta fica ligada ao bebé

Trê
s m

eses depois, o bebé

  

é pouco maior do que um ponto
 fi

na
l. 

Cerca de uma semana depois  
de o espermatozoide se juntar  
ao óvulo, o embrião adere ao útero, 
onde começa a desenvolver-se 
dentro de um saco com um líquido 
especial chamado amniótico.

  

através do cordão umbilic
al.

Para passar alimento ao bebé, 
o útero cria um novo órgão 
chamado placenta.

  tem
 o tamanho de um pequeno li

m
ã

o.

Nesta altura, 
o bebé já tem 
braços, pernas, 
orelhas, olhos, 
nariz, boca,  
e consegue 
fechar e abrir  
as mãos.  
É chamado feto.
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eb

é 
minúsculo consegue mexer-se, e, por vezes,

Nesta altura, os médicos usam uma 
máquina especial para poderem ver  
os bebés a desenvolverem-se no útero. 
A este exame, chama-se ecografia.

  

até parece estar a acenar com a m
ão.

Não é incrível conseguir ver-se um  
bebé a desenvolver-se dentro do útero?
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Primeiro, os óvulos são recolhidos. Podem vir dos ovários 
de uma futura mãe ou de uma mulher que os cede 
para ajudar outras pessoas a terem bebés.

A seguir, os espermatozoides 
são recolhidos de um futuro 
pai ou de um homem que 
os cede para ajudar outras 
pessoas a terem bebés.

Juntam-se os óvulos e os espermatozoides,

  

   usando um
a agulha, num prato de vidro específic

o.

Outra forma através da qual os médicos podem ajudar 
a fazer bebés é garantindo que um espermatozoide  
e um óvulo se juntem, em laboratório.
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O espermatozoide e o 
óvulo juntam-se para 
darem origem a um ovo, 
que não tardará a ser  
um embrião. 

Depois, os médicos colocam o embrião no útero  
da mulher onde o bebé se vai desenvolver.
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Para fazer um bebé, é preciso  
um espermatozoide, um óvulo  
e um útero…

… mas cada família tem a sua 
forma especial de começar. 
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Tu e a tua família são espetaculares tal como são!
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Notas para pais e educadores
Para leitores independentes / crianças com mais de sete anos 

Permitir que leitores independentes tenham livre acesso a este  
livro significa que eles podem encontrar as respostas que desejam  
sem a intervenção de um adulto, embora seja sempre útil estar 
disponível para responder a quaisquer perguntas que o seu filho  
possa ter.

Se o seu filho fizer uma pergunta que esteja explicada em detalhe  
no livro, poderá encaminhá-lo para essa página e lê-la com ele.  
Em alternativa, pode pedir-lhe que use o conhecimento adquirido 
com a leitura do livro para descobrir uma resposta possível e, depois, 
podem discutir a resposta juntos.

Cada família e cada criança são únicos. Qualquer que seja a idade 
do seu filho, esperamos que este livro seja uma ferramenta valiosa 
na descoberta sobre como se fazem os bebés, como crescem e como 
começou a vossa família.


