
 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

DOIS ANOS 

 

Anda sozinha e raramente cai. 

Gosta de correr, pular e fazer atividades diferentes. 

Aprecia brincar com argila, areia, água, rolar na grama, etc. 

No desenho livre, rabisca em linhas contínuas. 

Folheia revistas e livros, virando páginas de uma só vez. 

Presta mais atenção nas coisas e quando se fala com ela. 

Forma frases com palavras de seu dia a dia. 

Chama-se pelo próprio nome e gosta de ouvir estórias sobre si mesmas. 

Começa a usar pronomes: eu, meu. Fala de coisas e pessoas ausentes. 

Gosta e tenta fazer atividades de sua vida diária, como: lavar e enxugar as mãos, escolher roupas e 

alimentos. Consegue realizar atividades de maneira mais correta e, às vezes, tenta fazer coisas difíceis para 

medir sua capacidade.  

Sabe quando uma ilustração está de cabeça para baixo. 

Espeta alimentos com garfo e leva à boca. Já consegue segurar o xixi por mais tempo durante o dia. 

Costuma sentir muito ciúme. É capaz de demonstrar sentimentos com maior facilidade, como: carinho, 

raiva, vergonha. 

Em companhia de outras crianças, brinca isoladamente. 

É capaz de fechar zíper, destampar potes, abrir trincos de portas e até calçar os sapatos de fecho mais 

simples.  

Pode ter dezesseis dos vinte dentes de leite.   

Para de simplesmente repetir palavras, passa a responder as perguntas e a conversar.  

Ciumento, o bebê não só aprende a usar o pronome possessivo “meu” com quer que tudo seja dele (alguns 

fazem isso antes) Começa a brincar de “faz de conta”, dê brinquedos que incentivem essas brincadeiras 

como panelinhas carrinhos.  

A criança já compreende melhor, fala pequenas frases, inicia perguntas com “o quê” e mostra sua idade 

com o dedo. 

 

ATIVIDADES 

Cante músicas, brinque com a curiosidade e a imaginação pois são muito importantes nessa fase. 

Brincar de pular em um pé só ou pular com os dois pés para trás.  

Proporcionar atividades com barro, areia e água.  



 

 

Incentivar maior participação da criança no ambiente da casa, pedindo para buscar coisas, jogar água nas 

plantas, dar a descarga após usar o banheiro, jogar o lixo, guardar seus brinquedos, etc. 

Chamar a criança pelo nome. 

Contar pequenas estórias para a criança.  

Incentivar para que ela nomeie peças de roupas. 

Estimular para que a criança utilize o pronome: “eu” 

Dê oportunidade para que a criança possa emitir o seu pensamento, não demonstrando pressa. 

Ofereça lápis de cor e papel para que ela tente imitar o traçado que você fizer. 

 

OBSERVAÇÕES 

Conhecido como o ano terrível, o segundo ano de vida é marcado pelo negativismo suas respostas preferidas 

são “não vou”, “não quero”, “não gosto” 

Aos três anos essa fase deverá ser superada. 

Se não tiver alguma resposta pronta para alguma pergunta, pesquise em um livro ou na Internet. A criança 

será encorajada à fazer o mesmo no futuro. 

Seu alimento é o mesmo de toda a família, é importante que ela participe das refeições com seus familiares, 

assim estará observando e aprendendo. 

Observe se seu filho já tem a hora certa de fazer cocô e tente levá-lo ao banheiro nesse horário, tenha 

paciência nessa fase e elogie-o sempre que conseguir. 

Se seu filho ainda não anda, não fala ou não brinca, procure com urgência seu Pediatra, a APAE ou vá até 

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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