
 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

1 ANO E 3 MESES 

A criança é mais independente, pois está andando, e através de sua maior habilidade consegue explorar e 

conhecer melhor o ambiente. 

Sobe escada com apoio ou engatinhando. É possessiva tem dificuldade em compartilhar brinquedos.  

Tem bastante interesse em brincar com lápis e papel, já consegue empilhar objetos, faz encaixes simples. 

Fala 05 a 10 palavras, isoladamente; cada palavra significa uma frase e costuma pedir aquilo que deseja.  

Quando encontra alguma dificuldade, procura a presença e auxílio do adulto. 

Necessita de segurança, ao mesmo tempo em que possui independência. 

Quando não quer fazer algo, costuma chorar, bater pés, etc. 

Ela pode beber segurando um copo com as duas mãos e é capaz de sugar liquido com canudinho. 

 

ATIVIDADES 

Fazer caminhadas ao ar livre; caminhar descalço na grama, areia, terra, pedrinha, frequentar parquinho. 

Ensiná-la a lavar as mãos, fechar a torneira, enxugar as mãos. 

Brincar de lançar a bola com as duas mãos para o pai, a mãe, o irmão... 

Ensiná-la a chutar a bola. 

Dar pequenas ordens como: “vá buscar a bola”; “pegue o sapato” etc. (se ela não conseguir procurar fazer 

junto com ela). 

Utilizar os termos: “obrigado”, “por favor” para que ela se habitue a ter bons modos. 

Incentivar brincadeiras de “faz de conta”, dando função simbólica aos brinquedos. 

Incentivar para que a criança peça quando ela quer algo, indagando mesmo sabendo que ela quer. Ex: 

água, bolacha, banana. 

Ensine-a calçar a sandália, colocar o velcro, a fechar o zíper. 

 

OBSERVAÇÕES 

Quando a criança chora de raiva ou de medo, é importante nomear esses sentimentos, para ela ir 

aprendendo a reconhecer e lidar com suas emoções. 

Converse muito com a criança, pois ela é capaz de compreender ordens simples e falar palavras inteiras.  

Não engane e nem minta para seu filho para que ele não faça o mesmo no futuro e nunca deixe de acreditar 

em você.  

É importante que a criança tenha contato com outras crianças, leve-a para passear em parques, na casa 

de parentes e deixe-a brincar livremente com as outras crianças.  

Seja firme com as regras de casa e peça a ajuda dos parentes para impô-las.  



 

 

Ensine-a escovar os dentes após as refeições. Segure sua mãozinha para que ela acompanhe seus 

movimentos.  

Caso a criança chupe chupeta e mamadeira, elas devem ser retiradas antes dos dois anos para evitar 

problemas na dentição e na fala. 

Lembre-se que ela irá imitar o seu comportamento e o que você diz.  

 

Se nessa fase seu filho ainda não anda, não fala ou brinca, procure seu pediatra com urgência , a APAE, ou 

vá até uma Unidade Básica de Saúde mais próxima. 

 

Fonte: manual “Aprendendo e ensinando a lidar com deficiências na comunidade” – 1o fascículo 

“O Desenvolvimento da criança” – Unicef/Corde/Apae-SP 
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