
 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

QUATRO MESES 

 

A criança vai conhecendo o mundo através dos objetos que olha, pega e brinca, e das atitudes das pessoas 

ao seu redor. 

Nesta idade a criança já sustenta bem sua cabeça, a criança olha objetos e procura pegá-los para levar à 

boca, mas nem sempre consegue fazê-lo.  

A cabeça está bem mais firme; de barriga para baixo, fica apoiado nas mãos e cotovelos. 

Puxa cobertas, panos. 

Brinca com as mãos na linha média e no espaço ao seu redor. 

Vira a cabeça imediatamente para olhar a pessoa que a chama. 

Ri alto. 

Cinco em cada dez bebês pegam o que querem, até então o bebê só era capaz de segurar aquilo que era 

posto em sua mão.  

Não deve mais ficar sozinho sobre lugares altos! 

Mesmo estando de bruços, levanta as pernas e pode virar de um lado para o outro, em alguns casos isso 

pode acontecer antes. 

Ri quando brincam ou lhe fazem cócegas, também se vira procurando os sons à sua volta.  

Inicia a rolar. 

 

ATIVIDADES 

É importante seguir um horário para banho, alimentação, sono, sol e passeio da criança, estabelecendo 

uma rotina que favorece sensações de equilíbrio e segurança. 

Quando a criança estiver acordada deixe a perto de você. Proteja o chão e deixe alguns brinquedos 

espalhados para ela brincar. 

Colocar a criança de barriga para baixo com objetos coloridos ou chocalhos à sua frente um pouco afastados 

para que ela tente pegá-los. 

Durante a mamada é importante tocar o rosto do bebê e suas mãos, acariciando-o, fazendo-o sentir que 

ele é importante e amado. 

Brincar de “achou”, cobrindo e descobrindo o rosto da criança com uma fralda ou fronha de travesseiro, 

falando “achou” na hora da descoberta. 

Brincar apoiada de “serra, serra, serrador”. 

Chamar a criança pelo seu nome. 

Imitar os sons do bebê é uma forma de comunicar-se com ele, portanto divirta-se!  



 

 

OBSERVAÇÃO 

Se introduzir a mamadeira estimule-o para que ele a segure com as duas mãos. 

Nesta época a criança já fica acordada por mais tempo, sendo importante que se brinque e converse com 

ela, mesmo durante as atividades normais do lar. 

Chora quando é deixado sozinho, para os cientistas esse é o primeiro sinal do desenvolvimento da 

sociabilidade do bebê. Quando ouve a mãe, vira a cabeça e os olhos procurando por ela, já distingue os 

sons da língua materna. 

Não bata a comida da criança no liquidificador, é melhor amassá-la com o garfo. Ofereça alimentos com 

sabores e texturas diferenciadas. 

Carregue seu bebê de frente, assim ele poderá ver e se interessar mais pelas coisas à sua volta. 

 

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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