
 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

UM ANO 

Pode estar andando sem apoio. 

Pode segurar um copo com as duas mãos e beber derramando pouco. 

Empilha coisas, tenta colocar objetos um em cima do outro. Realiza encaixes simples 

Inicia falar algumas palavras. Ex: papa, mama, nenê, vó.  E entende o nome de alguns objetos. 

Identifica-se no espelho. 

Identifica brinquedos simples (carro, bola, telefone, nenê, cachorro) 

Joga a bola com as duas mãos. 

Maior independência social, explora todo o ambiente, tem interesse em começar a comer sozinho a tirar 

meia, sapato, roupas na hora do banho, tenta escovar os dentes, pentear o cabelo. 

Inicia a dar função simbólica aos brinquedos. 

 

ATIVIDADES 

Ensinar a criança a empilhar cubos e outros objetos. 

Ensinar a usar giz de cera e lápis de cor no papel, sempre com a supervisão de um adulto. 

Ensinar a criança a guardar seus brinquedos em uma caixa. 

Estimular a criança empurrar um carrinho cheio de livros ou de objetos pesados, cadeiras pesadas. 

Colocar a criança de pé, apoiada a uma cadeira, colocar brinquedos sobre outra cadeira, para que se solte 

e tente pegá-los. Vá aumentando a distância entre as cadeiras. 

Quando a criança falar errado, repetir as palavras de forma certa e bem pronunciadas. 

A sociabilidade está aumentando, já brinca em um cômodo sabendo que a mãe está em outro.  

Precisa da presença da mãe para se sentir seguro. 

Seu poder de compreensão continua sendo maior do que sua capacidade para falar, portanto converse e 

explique as atividades de vida diária a  ele. 

Mostrar álbum de fotos pedindo para ele apontar as pessoas conhecidas (vó, vô, tio, papai, mamãe). 

Procure entender o que seu filho está tentando dizer. 

Ofereça alimentos sólidos à criança e líquidos no copo. 

 

OBSERVAÇÕES 

Os brinquedos mais adequados são os de peças de montar, encaixar, e empilhar, além dos que fazem 

barulho. É preciso ter cuidado com a segurança e só usar objetos maiores do que o tamanho da boca do 

bebê quando aberta. 



 

 

Ensinar “o que pode” e “o que não pode” é uma forma de carinho; ao falar “não” para a criança procure ser 

seguro e deixar bem claro que aquilo “nunca pode”; caso contrário a criança ficará confusa ou poderá 

apresentar comportamento de “birra”. 

O bebê passa a exercitar sua independência e reage com frequência diante das limitações-próprias ou 

impostas. 

Respire fundo, quando perceber que está tensa, prenda a respiração por alguns instantes e solte o ar 

devagarinho. O exercício relaxa instantaneamente, peça para as crianças imitarem você quando elas 

estiverem nervosas. 

A criança é curiosa e gosta de mexer em tudo, e já entende quando é elogiada ou censurada. 

Não deixe a criança sozinha, cuidada com tomadas, fios elétricos, remédios, produtos de limpezas, inseticida 

e objetos pequenos (a criança ainda coloca as coisas na boca!). 

Dê oportunidade para que ele aprenda a comer sozinho. 

Ensine-o a beber líquido utilizando o canudinho e o copo 

 

Se nessa fase seu filho não ficar em pé apoiando-se em algum lugar, ou não se comunicar com as pessoas 

à sua volta, procure seu Pediatra, a APAE, ou a 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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