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Introdução

A Gravidez é um período único e especial na vida de uma mulher. 

É um estado repleto de novas sensações, marcado por grandes mudanças físicas e 

emocionais. Afinal, nove meses de tantas emoções e alterações corporais podem ser 

desconcertantes!

Poucos acontecimentos na vida têm tanto impacto no mundo de uma mulher como 

quando ela se torna mãe. 

É um processo longo e gradual, com várias etapas de descoberta, conquistas e também 

dificuldades. Este álbum acompanhará a futura mamã durante os meses seguintes, permitindo

lhe expressar e registar as suas ansiedades, emoções, memórias e aspetos práticos, que de 

outra forma seriam esquecidos com o tempo. Adornado com ilustrações delicadas e elegantes, 

este álbum abrange todos os meses de gestação a partir de duas perspetivas: a da mãe e das 

alterações que experiencia, e a da evolução do embrião, feto e, finalmente, bebé. 

O primeiro capítulo é dedicado à descoberta da gravidez, às reações dos futuros papás 

e às expetativas tidas em relação ao seu primeiro filho. Inclui também um gráfico que ajudará 

a compreender a relação entre as semanas de gestação e os meses de gravidez, que muitas 

vezes gera dúvidas às futuras mamãs. O elo de ligação entre mãe e bebé é abordado num tom 
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íntimo, quase como um diário de confidências, estimulando um diálogo entre a mulher e o filho 

que está para nascer. 

Depois, o álbum estruturase em nove capítulos correspondentes aos meses de gestação. 

Neles, a mãe encontrará espaços para anotações, lembretes de consultas médicas, conselhos, 

e pode também registar as mudanças físicas e emocionais, assim como os marcos mais 

importantes da vida que está a gerar dentro de si. Muito mais do que a história que é contada, 

este álbum será uma ajuda para planear, sem ansiedades, todos os passos importantes de 

uma gravidez. 

Nas páginas finais, há um espaço reservado para descrever todos os preparativos que 

estão a ser feitos para a chegada do bebé, desde o enxoval ao quarto, e ainda um questionário 

que põe à prova os conhecimentos da mãe, cujas respostas a ajudarão a lidar com os primeiros 

momentos da sua nova vida com o bebé. 

E não poderia faltar espaço para a mãe anunciar o feliz acontecimento. Nas duas últimas 

páginas, há espaço para a primeira fotografia do bebé que, depois de meses de espera, se 

encontra finalmente nos seus braços; e também uma bolsinha onde poderá guardar as fotos 

mais marcantes desta longa jornada.
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O início da história

Quando descobri que estava grávida

O que senti e pensei

         A minha reação



Como contei ao teu papá

O que ele sentiu e pensou

        A sua reação
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1.° mês

2.° mês

3.° mês

4. ° mês 

5.° mês

6.° mês

7 . ° mês

8.° mês 

9.° mês

Semana 0 
Inicia o primeiro dia 

do último ciclo

SEMANA 4
+4 dias

SEMANA 8
+6 dias

SEMANA 13
+2 dias

SEMANA 17
+5 dias

SEMANA 22
+0 dias

SEMANA 26
+3 dias

SEMANA 30
+5 dias

SEMANA 35
+1 dia

Semana 1

Semana 5

Semana 9

Semana 14

Semana 18

Semana 23

Semana 27

Semana 31

Semana 36

Semana 2

Semana 6

Semana 10

Semana 15

Semana 19

Semana 24

Semana 28

Semana 32

Semana 37

Semana 3

Semana 7

Semana 11

Semana 16

Semana 20

Semana 25

Semana 29

Semana 33

Semana 38

SEMANA 4
+3 dias

SEMANA 8
+5 dias

SEMANA 12

SEMANA 17
+4 dias

SEMANA 21
+6 dias

SEMANA 26
+2 dias

SEMANA 30
+4 dias

SEMANA 34

SEMANA 39

SEMANA 13
+1 dia

SEMANA 35
+0 dias

SEMANA 40
+0 dias

Primeiro  
dia

Último  
dia

Meses Correspondência entre meses e semanas de gestação

Adicionar outras duas semanas para chegar à data final
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Comprimento e peso do bebé  
por semana de gestação

  9.a semana 1,6 cm 1 g

10.a semana 2,3 cm 2 g

11.a semana 3,1 cm 4 g

12.a semana 4,1 cm 7 g

13.a semana 5,4 cm 14 g

14.a semana 7,4 cm 23 g

15.a semana 8,7 cm 43 g

16.a semana 10,1 cm  70 g

17.a semana 11,6 cm 100 g

18.a semana 13 cm 140 g

19.a semana 14,2 cm 190 g

20.a semana 16,5 cm  275 g

21.a semana 25,6 cm 300 g

22.a semana 26,7 cm 360 g

23.a semana 27,8 cm 430 g

24.a semana 28,9 cm 501 g

25.° semana 30 cm 600 g

26.° semana 34,6 cm 660 g

27.° semana 35,6 cm 760 g

28.° semana 36,6 cm 875 g

29.° semana 37,6 cm 1,5 kg

30.° semana 38,6 cm 1,153 kg

31.° semana 39,9 cm 1,319 kg

32.° semana 41,1 cm 1,502 kg

33.° semana 42,4 cm 1,702 kg

34.° semana 43,7 cm 1,918 kg

35.° semana 45 cm 2,146 kg

36.° semana 46,2 cm 2,383 kg

37.° semana 47,4 cm 2,622 kg

38.° semana 48,6 cm 2,859 kg

39.° semana 49,8 cm 3,083 kg

40.° semana 50,7 cm 3,288 kg

Os valores apresentados são apenas indicativos. Complete o resto da tabela com as medidas do seu bebé.



O teu nascimento está previsto para 

O teu signo será

O nosso médico obstetra chama-se

O nascimento vai ser no hospital
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O primeiro mês de gravidez

Datas a não esquecer

Vitaminas a tomar

Consultas e exames importantes
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O primeiro  

mês de gravidez  

inicia-se no primeiro  

dia do último ciclo  

e termina 4 semanas  

+3 dias depois.

PARA A MAMÃ: Se ainda não o tiver feito, comece a tomar ácido fólico e a fazer as análises de sangue recomendadas pelo 

seu médico. Desta forma, saberá se está suscetível a algum tipo de infeção, como, por exemplo, toxoplasmose. É também 

aconselhado que siga um regime alimentar saudável, evitando certos alimentos e reduzindo o consumo de álcool e café.

Notas
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Como me sinto

Os primeiros sintomas

Os meus pensamentos mais frequentes

A minha exper iência
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As minhas primeiras ansiedades

As primeiras ansiedades do teu papá

Como o teu papá e eu celebrámos a notícia




