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Cuidar para o 
Desenvolvimento
Se conhecerem melhor a vossa criança, terão 
mais oportunidades, para ir de encontro ao
que ela mais gosta.

Logo que nasce, o/a bebé começa a aprender sobre o mundo que 
o rodeia e a revelar-se com o comportamento que o/a torna único/a.

Através deste folheto poderão conhecer melhor as habilidades 
da vossa criança, desde o primeiro mês de vida.

Não fiquem preocupados caso a vossa criança não faça 
exatamente o que está descrito em cada fase, pois entre as 
crianças, há algumas variações no desenvolvimento.



Durmo a maior parte do tempo.

Mexo muito os braços e as pernas.

Estou muitas vezes com as mãos fechadas. 

Gosto muito de olhar para a minha mãe enquanto 
ela me dá de comer e cuida de mim.

Quando os meus pais falam comigo viro logo a 
cabeça e olho para eles.

Manifesto satisfação quando os meus pais me 
pegam ao colo e conversam comigo.

Choro quando sinto desconforto

 (por ex. fome, sono, dor de barriga, frio ou calor).

Movimentar objectos coloridos e pendurá-los perto do seu rosto a uma 
distância um pouco superior a 20 cm.

Produzir sons suaves com chocalhos ou caixa de música e observar a sua 
atenção.

Observar o/a bebé sobre a forma como dorme, descansa, se alimenta e 
procura autoconforto.

Conversar com carinho, aprender a tocá-lo/a, embalá-lo/a, estar em sintonia 
com o/a seu/sua comportamento.

Mudar periodicamente de posição, de modo a proporcionar-lhe o melhor conforto.

Colocar de barriga para baixo acordado e com vigilância.

Não colocar de barriga para baixo para dormir.

Massajar de forma simples, sem movimentos bruscos e muito elaborados e 
sem muita pressão.

Proporcionar momentos calmos sem sobrecarga de estímulos, limitando as 
visitas de estranhos e ambientes hiperestimulantes.

Com 1 mes...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O/A VOSSO/A BEBÉ
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Já durmo menos tempo.

Estou mais atento à minha volta e gosto de ter 
companhia. 

Já consigo segurar a cabeça quando estou 
ao colo e de barriga para baixo.

Gosto de abrir, olhar e levar as minhas 
mãos à boca.

Já vocalizo quando falam comigo.

Gosto quando cantam para mim.

Sorrio muito quando me fazem gracinhas.

Interagir através da fala, usar a mímica do rosto e imitar o som de um objeto 
ou instrumento musical.

Ouvir música e dançar num rítmo suave com o/a bebé ao colo.

Evitar que esteja deitado demasiado tempo na mesma posição.

Brincar com o/a bebé posicionado de barriga para baixo.

Tentar levantá-lo/a devagar pelos ombros ou mãos, como se fosse sentá-lo/a.

Oferecer-lhe objetos para segurar, colocar objetos pendentes para que 
possa segui-los e tocá-los.

Desenvolver um ritual de apoio à hora de dormir, sem deixar chorar 
desenfreadamente.

Com 3 meses...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O/A VOSSO/A BEBÉ
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Mantenho-me sentado por alguns momentos e 
seguro muito bem a minha cabeça.

Quando estou de barriga para baixo já faço 
apoio nas mãos com os cotovelos 
esticados e consigo rolar.

Pego os brinquedos com a mão e 
levo-os à boca. 

Começo a querer agarrar os meus pés.

Gosto de palrar e distingo a voz da 
mãe e do pai.

Dou gargalhadas quando brincam comigo.

Oferecer brinquedos (ex. bola de tamanho médio de cores vivas, cubos de 
arestas redondas, etc.) de modo a estimulá-lo a passar o objeto de uma mão 
para outra.

Sentá-lo com apoio, para que possa participar mais ativamente no meio que 
o rodeia.

Incentivar para que produza novos sons com a boca. Conversar e dançar com 
o/a bebé.

Colocar o/a bebé num tapete adequado e incentivá-lo a deslocar-se rolando e 
a pegar nos brinquedos que estejam mais longe.

Proporcionar brincadeiras de interação, como por exemplo ficar à frente do 
espelho.

Deixar o/a bebé resolver ou tentar resolver situações de frustração (elemento 
forte de aprendizagem).

Não entrar em conflito durante a refeição, que constitui uma oportunidade 
de interação sem pressão.

Ritual do sono reforçado antes de dormir.

Com 6 meses...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O VOSSO BEBÉ
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Brinco na posição de sentado, conseguindo virar-
-me para o lado direito e para o lado esquerdo.

Consigo mudar-me de posição com facilidade. 

Passo os brinquedos de uma mão para a 
outra e atiro-os ao chão.

Apanho coisas pequeninas no chão 
com o polegar e o indicador.

Consigo imitar os sons que vou ouvindo.

A maior parte das vezes gosto mais que 
seja a mãe ou o pai a pegar-me ao colo.

Já bato palminhas e às vezes digo adeus.

Já consigo comer uma bolacha sozinho.

Oferecer objetos diferentes e afastados, no sentido de incentivar a mudança 
da posição.

Colocar objetos em cima de uma cadeira de forma a incentivá-la a colocar-se de 
pé, colocando um tapete à volta, caso caia.

Chamar os objetos pelo nome e ensinar a colocar fora e dentro da caixa.

Oferecer papel para amassar e rasgar.

Dar a experimentar diferentes texturas.

Brincar ao “esconde”.

Ser firme no dizer “NÃO”.

Utilizar brincadeiras de tapar e destapar o rosto e outros jogos repetitivos 
(ex. bater palmas, acenar…).

Imitar sons de animais e objetos, fazendo mímica e pedindo para a criança 
imitar.

Com 9 meses...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O/A VOSSO/A BEBÉ



At
ivi

da
de

s 
re

co
me

nd
ad

as

Serviço de Medicina 
Física e de Reabilitação

Tel: 214348484/3



Cuidar para o Desenvolvimento
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação

Descobri que consigo levantar-me agarrado à mobília e andar de lado.

Quando me agarram as mãos já consigo dar uns passinhos.

Seguro um brinquedo em cada mão e 
gosto de os ver a cair para o chão. 

Volto-me quando chamam pelo meu 
nome.

Tiro e ponho cubos numa caixa e bato 
um no outro por imitação.

Já dou objetos quando me pedem.

Consigo compreender várias palavras 
e ordens simples, tais como “dá ao 
pai”, “vem à mãe”, “diz adeus”…

Permitir que a criança explore o meio envolvente com segurança.

Deixar a criança tomar algumas decisões, dentro do que achar razoável.

Reagir calmamente e com firmeza às birras.

Manter os rituais do sono.

Não entrar em conflito na hora da refeição.

Estimular as tarefas/ ordens simples, dar estímulo positivo após a realização 
destas.

Oferecer cubos, dar vários objetos para as mãos.

Falar sobre as separações com antecedência progressiva e cumprir as promessas.

Incentivar que a criança peça quando quer algo, verbalizando o pedido, 
mesmo que se saiba o que ela deseja.

COM 12 MESES...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O/A VOSSO/A BEBÉ
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Ando bem e já consigo subir degraus com apoio de uma mão.

Gosto de abrir e folhear um livro e começo a reconhecer algumas 
imagens, tais como o cão ou o gato.

Gosto de rabiscar quando me dão um lápis. 

Sei o significado de algumas palavras e percebo 
quando a mãe está aborrecida comigo.

Já sei apontar o cabelo, os olhos e o nariz em 
mim e no boneco.

Já consigo beber água pelo copo sem entor-
nar muito e levo alimentos à boca com colher, 
mas ainda sujo tudo.

Quando me pedem consigo tirar os sapatos, meias 
e chapéu.

Gosto muito de brincar, especialmente na presença de um adulto.

Ensinar a criança a guardar os brinquedos numa caixa ou num saco, para que 
aprenda a organizar-se.

Pedir à criança que olhe e repita o nome de partes do corpo do boneco.

Ensinar a criança a “rabiscar” na areia, na terra ou num papel, de modo a 
estimular a destreza manual e a área sensorial.

Demonstrar o que é e o que não é perigoso para ela.

Elogiar a criança quando for capaz de realizar algo sozinha.

Continuar a incentivar o convívio.

Realizar atividades com música, incentivando a criança a dançar e a cantar.

COM 18 MESES

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O/A VOSSO/A BEBÉ
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Corro facilmente e tento dar pontapés na bola.

Gosto de subir as cadeiras para espreitar pela janela.

Subo e desço escadas com apoio do corrimão, 
mas ainda com os dois pés no mesmo degrau.

Faço torres com cubos e comboios com os carrinhos.

Já não levo os brinquedos muito à boca e sei 
arrumá-los na caixa. 

Sei muito bem o meu nome e digo muitas 
palavras, mas nem todas se percebem.

Às vezes já vou ao bacio.

Gosto de seguir a minha mãe nas atividades domésticas e 
imito-a como forma de brincadeira.

Proporcionar brincadeiras como: pular num só pé, correr, saltar uma corda, 
de modo a estimular a coordenação motora.

Estimular a arrumação e a imitação.

Ajudar a criança a pronunciar palavras, mas pelo estímulo positivo.

Oferecer tintas para a criança mexer e desenhar.

Dar-lhe a conhecer várias texturas e materiais.

Contar histórias e dar puzzles.

Pedir para ajudar em pequenas tarefas diárias.

Dar oportunidade para a criança emitir o próprio pensamento e desejo, 
mantendo os limites.

cOM 2 AnOS...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O VOSSO BEBÉ
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Já consigo subir as escadas alternadamente e sem apoio. A 
descer é que ainda vou com os dois pés no mesmo degrau.

A mãe e o pai ensinaram-me que não devo andar a mexer nas 
coisas da cozinha e que na rua tenho que lhes dar a mão. 

Ando ao “pé coxinho” e de triciclo.

Gosto de fazer rabiscos no papel, imito riscos 
e bolinhas e pinto com pincel grosso.

Já falo muito e faço muitas perguntas, 
“O quê?”, “Onde?”, “Quem?”…

Sei o meu nome todo e sei se sou menino 
ou menina.

Como na mesa com garfo ou colher e já sem 
sujar muito.

Às vezes peço ou quando preciso vou sozinho à casa de banho.

Quero vestir-me sozinho, lavar as mãos e os dentes, mas ainda 
preciso de supervisão.

Começo a achar mais divertido brincar com outras crianças.

Promover atividades físicas como saltar, correr, andar de triciclo…

Pedir à criança que conte histórias ou algo que fez (ação passada).

Dar responsabilidade, aceitar a forma que ela encontrou para encaminhar a 
sua vida.

Não trazer a criança para a realidade quando está no seu mundo imaginário.

Conduzir os rituais de sono de forma regrada (medos associados ao 
pensamento mágico).

Fase dos «porquês». Há que ter muita paciência, tendo em conta que nem 
sempre espera pela resposta à primeira pergunta.

Não ridicularizar os comportamentos.

Ajudar a criança a partilhar os brinquedos.

COM 3 anos...

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR O VOSSO BEBÉ
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Se tiverem dúvidas, não 
hesitem em nos contactar

214348484
214348483
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