ESTIMULAÇÃO DE 9 A 12 MESES

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

A grande conquista deste período é a capacidade de

Não é incomum vermos crianças brincando de super-heróis combatendo monstros imaginários. Por que

deslocamentos, de exploração dos ambientes.

será que elas passam tanto tempo no mundo da fantasia? Brincar com os outros é muito importante

• Brinque com a criança com músicas, fazendo gestos,

para o desenvolvimento de uma criança, além de ajudá-la a fazer, e manter, amizades. Quando as

solicitando sua resposta.

crianças brincam elas aprendem a cooperar, a distinguir os momentos de liderar ou de seguir outro líder,

• Estimule-o a engatinhar e dar os primeiros passos.

além de desenvolver uma capacidade de resolução de problemas.

• Dê ordens simples, que possam ser compreendidas, como por

Brincar é uma das mais importantes maneiras que as crianças que ainda não têm o domínio da

exemplo: me dá, pegue, sente, etc.

linguagem podem expressar seus sentimentos. Isso significa que brincar é a linguagem das crianças,

• Ofereça líquidos no copo e deixe-o segurá-lo sozinho.

principalmente das pequenas. A partir do momento em que as crianças começam a brincar juntas,

• Ofereça alimentos sólidos, como por exemplo: pão, bolacha, etc.

passam a aprender sobre relacionamentos. À medida que crescem, o jogo ensina as crianças a
aguardarem a vez, a partilharem os brinquedos, a respeitarem as regras. Mas, tenha em mente que o
objetivo de brincar deve ser relaxar e se divertir! Brincando, a imaginação do seu filho cria asas! Ao
ouvir, olhar, tocar, provar e cheirar, ele começa a aprender sobre o mundo e a realidade que o cerca.

ESTIMULAÇÃO DE 12 A 18 MESES

Brincar sempre fez parte do aprendizado e crescimento infantil, além de proporcionar prazer e diversão.

Há uma nova mudança de postura, ficando em pé sem auxílio

Os brinquedos que permitem que as crianças usem a imaginação e criem as próprias brincadeiras são os

e depois andando. Seu vocabulário aumenta com rapidez.

mais adequados para qualquer idade. Alguns “brinquedos” que nunca saem de moda são: papel e tinta,

• Afaste-se da criança por períodos curtos, para que ela não

água e areia, argila e massinha de modelar, panelinhas e potes, blocos de madeira, roupas velhas para se

tenha medo da sua ausência.

fantasiar, caixas de todos os tamanhos e formas.

• Estimule o uso das palavras em vez de gestos, usando rimas,
músicas e sons comumente falados.

Outro item essencial para as brincadeiras: música! A música é importante para as crianças a partir do
momento em que nascem. Canções e ritmos ajudam as crianças a relaxarem e se sentirem confortadas

• Ofereça à criança objetos de diversos tamanhos, para que
ela aprenda a encaixar e retirar um objeto do outro.
• Estimule-o a mostrar partes do corpo, como por exemplo:
pé, mão, boca, nariz, etc.
• Faça jogos de pegar e jogar bola, andar de triciclo.
• Estimule-o a segurar a colher para comer, mesmo que derrame um pouco o alimento.
• Ofereça líquidos, estimulando-o a sugar em canudinhos.

quando estão tristes ou chateadas. Dançar e cantar ajuda o desenvolvimento de consciência corporal,
linguagem, compreensão da cultura.
Incentive seu filho a brincar!

Fonte: http://guiadobebe.uol.com.br/o-valor-da-brincadeira/

Atraso no desenvolvimento,
COMO IDENTIFICAR?

Quando uma criança não atinge alguns dos marcos do desenvolvimento com a idade esperada, mesmo

ESTIMULAÇÃO DE 18 A 24 MESES

já levando em conta as variações individuais. O atraso pode ocorrer em uma ou mais áreas:

Neste período, seu filho necessita brincar com outras

• Coordenação motora ampla (habilidades físicas como rolar, sentar e andar)

crianças, procure levá-lo à casa de parentes, amigos

• Coordenação motora fina (capacidade de segurar as coisas, manipular objetos)

e parques. Este é o período indicado para iniciar-se o

• Linguagem e fala (tanto a compreensão quanto a fala)

treino para ir ao banheiro fazer xixi e cocô.

• Habilidades sociais (relacionamento com outras pessoas)

• Estimule-o a chutar bola, pular, subir e descer

• Capacidade de autocuidado (vestir-se, usar o banheiro).

escadas, brincar no parquinho.
• Ofereça jogos de encaixes com peças grandes.
• Conte histórias para seu filho, mostrando as gravuras
e após, faça perguntas sobre elas.
• Imita algumas atividades domésticas, como por exemplo: varrer, tirar o pó, fazer comida, etc.
• Entenda que nesta idade a criança demonstra ter vontade própria, testa limites e fala muito a palavra “não”.
• Após dois anos a criança não deverá mais usar chupeta.

Caso seja identificado algum atraso, procure aconselhamento. APAE de Jaraguá do Sul apresenta equipe
especializada e programa de prevenção adequado.
R. Benildo Zamin, 560, Bairro Centenário Jaraguá do Sul, SC |
CEP: 89256-718
(47) 3370 2735 | 3370 9034
www.apaejaragua.com
/apaejaraguadosulsc

99187 8570

Prevenção:

uma ação em
desenvolvimento

Cada criança tem um ritmo próprio de desenvolvimento, às vezes
mais rápido, outras vezes mais lento, mas ainda dentro de um
padrão considerado normal para sua idade. A vantagem de se
conhecer as fases do desenvolvimento infantil é estar preparado
para as mudanças que ocorrem no comportamento da criança e
estimular seu desenvolvimento.

DURANTE O PARTO: PERINATAL
• Faça questão de ter seu filho no hospital, com a presença de um obstetra e um pediatra na sala de parto.
• O ideal é que a mulher tenha parto normal, amamentar o bebê o quanto antes, se possível já na sala de parto.
• Exija o teste de Apgar.

• Da orelhinha (o ideal é fazer nas
primeiras 48 horas, e a segunda

prevenir deficiências

MEDIDAS QUE AJUDAM A

ANTES DA GRAVIDEZ: PRÉ-CONCEPCIONAL
• Antes de engravidar o casal deve

tipagem sanguínea, rubéola, tétano e

consultar um médico para verificar as

citomegalovírus, pelo menos 06 meses

condições psicológicas e físicas de seu

antes de engravidar.

organismo. Principalmente se tiver menos
de 18 anos ou mais de 35 anos.
• Procurar orientação com os serviços de
aconselhamento genético na comunidade
(principalmente quando houver casos de
deficiências na família).
• Fazer exames: Hemograma, sífilis,
toxoplasmose, HIV, diabetes,

• Mantenha em dia o calendário de
vacinação.
• Prevenir-se de doenças infecciosas e
sexualmente transmissíveis.
• Faça a suplementação com ácido
fólico pelo menos 02 meses antes da

avaliação com 1 mês de vida).
• Do olhinho.

• Do pezinho (do 3º ao 5º dia de
vida, de preferência com a criança
alimentada) em um posto de saúde.
• Da Linguinha.

• Consulte um médico obstetra pelo menos 6 vezes durante
a gravidez (os postos de saúde atendem gratuitamente).
• Tome somente remédios prescritos pelo médico.
• No caso de algum problema como: hipertensão,

saúde da criança

• Identificação da criança.

• Dados de amamentação e alimentação.

• Cuidados iniciais com recém-nascido.

• Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.

Procure ler a caderneta
do seu filho e qualquer
dúvida procure seu
médico ou posto de
saúde mais próximo.

REGISTRO DOS PROFISSIONAIS
• São dados do recém-nascido como: idade gestacional, peso,
comprimento, perímetro cefálico, Apgar e os exames neonatais.
• Calendário básico de vacinas.

Sinais de alerta

O comportamento dos bebês até 3 meses é baseado nos reflexos,
que na maioria, só vão desaparecer no final do terceiro mês.
• Coloque o bebê de barriga para baixo para fortalecer os
músculos do pescoço, isso o ajudará a sustentar a cabeça.
bebê reage ao som.
• Converse com o bebê buscando contato visual (olho no olho),
principalmente nos momentos da amamentação, banho, etc.
• Estimule o bebê mostrando objetos coloridos a uma distância
de mais ou menos 30 cm.

ESTIMULAÇÃO DE 3 A 6 MESES
Neste período o bebê distribui sorrisos e interessa-se pelo ambiente em
que vive.
• Ofereça brinquedos de diversas cores, tamanhos e texturas para ele pegar.
• Estimule-o a rolar (virar de barriga para baixo) e nesta posição o apoie nos

• Não tem forças para sugar.

seus braços e brinque com ele, conversando e mostrando objetos a sua frente.
• Cante para o bebê e imite o som que ele faz.

• Dificuldade de deglutir alimento líquido, pastoso e sólido.
• Não se assusta nem parece tomar conhecimento de sons
fortes (batida de porta, toque de telefone).
• Não se interessa por música, sons, brinquedos musicais,
fala de outras pessoas ou ruídos.

• Evite contato com portadores de doenças infecciosas (gripe, rubéola, sarampo, meningite, etc).

• Não “segura” a cabeça após os 3 meses de idade.

• A gestante que apresenta ardência ao urinar deve procurar a unidade de saúde, pois

• De um ano e meio a dois anos, não fala nada que possa ser

infecção urinária é causa de parto prematuro. Fique Atenta!

ESTIMULAÇÃO DE 0 A 3 MESES

do seu bebê e um importante momento para criar laços.

• Não fixa os olhos ou não acompanha objetos.

• Procure orientação médica antes de fazer exercícios ou atividades que exijam esforço físico.

saudável com a criança deve ser uma das prioridades, pois é a partir dela que ocorre o desenvolvimento.

Lembre-se: a amamentação é fundamental para o desenvolvimento

infecções, procure o médico.

• Evite exposição à radiação (raio-X).

O tempo com esses profissionais é pouco em comparação com o tempo que as crianças passam com as

• Faça barulho com brinquedos sonoros e verifique como seu

• Não brinca e não pega objetos.

• Tentativas de aborto podem provocar deficiência à criança e risco de morte para a mãe.

entre outros.

CADERNETA DE

hipotireoidismo, anemia, hemorragia, coração ou
• Tenha uma alimentação tão saudável quanto possível.
• Não fume e não beba durante a gravidez.

envolvidos: médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos,

harmonia, visando pleno desenvolvimento da criança. Antes de qualquer técnica de estimulação, a convivência

• Evitar casamento entre parentes.

• Ame-se e procure viver em harmonia.

de prevenir e atenuar os possíveis atrasos no processo de desenvolvimento infantil. Vários profissionais estão

famílias. Portanto a família é a maior responsável pela estimulação. Ambos devem trabalhar juntos e em

• Do Coraçãozinho.

interrupção do método contraceptivo.

DURANTE A GRAVIDEZ: PRÉ-NATAL

bebês de 0 a 2 anos

A estimulação precoce é um conjunto de atividades oferecidas nos primeiros anos de vida, com o objetivo

APÓS O NASCIMENTO: PÓS-NATAL
Exija que sejam feitos os testes:

COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE

compreendido pelos pais ou apenas pouquíssimas palavras.

Se o bebê apresentar
algum desses sinais,
procure o pediatra
para os devidos
encaminhamentos.

ESTIMULAÇÃO DE 6 A 9 MESES
A criança movimenta-se bastante e estranha pessoas e ambientes desconhecidos.
• Coloque a criança no chão (esteira, colchonete), estimulando-a a se sentar, se arrastar e engatinhar.
• Dê à criança brinquedos fáceis de segurar, para que ela treine passar de uma mão para a outra.
• Imite o som dos animais e fale o nome de partes de seu corpo.
• Incentive-o a bater palmas, dar tchau e mandar beijos.
• Faça com que procure objetos escondidos sob um pano.

