A vida com crianças
Para ler nos momentos de sossego e consultar
na hora do aperto

Lulli Milman e Julia Milman
Todos queremos ser pais bem legais. Mas, no dia a dia, as dúvidas, surpresas e frustrações se juntam às delícias da vida com
crianças. Ser pai e mãe hoje exige um eterno trabalho de reconstrução sobre os papéis que cabem a cada um em uma família,
seu contexto, seus sentidos. Afinal, como devemos agir frente às
situações que surgem e nos afligem no decorrer da infância dos
filhos?
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Outros títulos da
coleção Vida em família

• Marinheira de primeira
• Como ouvir as crianças
•A ciência dos bebês
• 12 horas de sono com
12 semanas de vida

Em A vida com crianças, Lulli Milman e Julia Milman – mãe e filha, ambas psicólogas – tomam como base todos os aspectos
que norteiam as relações familiares atuais para refletir, levantar questões e, sobretudo, orientar nos diversos assuntos que
acompanham os pais nesse grande desafio que é criar filhos. Os
temas vão desde as novas e diversas configurações de família aos
problemas práticos que despontam com a chegada de um bebê,
como a escolha de quem vai ajudar com os cuidados e o uso e o
desuso de chupeta e mamadeira. As autoras falam também sobre sono e alimentação, de como lidar com as brigas e castigos,
o bullying, os eletrônicos, entre outras conversas.
Simples e direto, esse livro – que faz parte da coleção Vida em
família – é principalmente para pais e mães, mas pode interessar
a todos aqueles que estão às voltas com crianças – sejam avós,
cuidadores ou professores. A ideia é que seja útil, agradável e
acolhedor.
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