
 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

SETE MESES 

Pode sentar-se sozinha com o apoio das mãos para frente e depois para os lados. 

Deitada de barriga para cima levanta a cabeça e põe o pé na boca. 

Inicia a rastejar. 

Gira o corpo para pegar objetos que estejam ao seu lado. 

Passa um objeto de uma mão para a outra; há intencionalidade no ato de preensão. 

Procura recuperar objetos perdidos em seu campo de visão. 

Demonstra compreensão de palavras conhecidas. Ex. “vem” 

Emite sons diversos como “ma”, “da”, “ba” pode ficar repetindo isso várias vezes e imita as pessoas com 

caretas e brincadeiras, parece prestar atenção à conversa dos adultos. 

Começa a entender o significado de algumas palavras, como o “NÃO”. 

       

ATIVIDADES 

Ensinar gestos a criança: levantar os braços e dar “tchau”, beijo, bater palmas, chamar,“piscadela”, positivo, 

“dançar”, fazer o não com o dedo e o “sim” com a cabeça. 

Cantar músicas infantis acompanhadas de gestos simples, dançar com a criança no colo. 

Sentar a criança no chão com vários objetos ao seu redor, incentivar que a criança vá buscá-los. 

Dar um objeto à criança e incentivá-la a passar para a outra mão. 

Oferecer objetos em uma altura que a criança faça um pequeno esforço com o braço e a cabeça, para pegá-

los, tentando dar um impulso para se locomover. 

Encoraje-o a rastejar, incentivando seus esforços com elogios. 

 

OBSERVAÇÕES 

Fale corretamente, use palavras do seu nível de compreensão, evite apelidos como “dedeira” para 

mamadeira e os diminutivos, use palavras simples e de maneira clara. 

Nesta fase a criança gosta muito de imitar sons, sendo importante falar com ela e esperar que ela responda, 

num tipo de “conversa”. 

Sete em cada dez crianças interessam-se em observar figuras em livros, estimulem que virem as páginas. 

Surgem os primeiros dentes, em geral os incisivos centrais inferiores. Como resultado, o bebê pode ficar 

com as bochechas vermelhas, gengivas inchadas, babando com maior frequência, às vezes irritado e pode 

ocorrer diarreia e febre. 

Brinquedos podem ser postos distante do bebê para que ele se sinta estimulado a ir buscá-los e comece a 

se arrastar. 



 

 

Cante com a criança, bata palmas, ouça músicas junto com ela. 

Ofereça alimentos de texturas e sabores variados, a consistência da papinha deve ser firme. 

Não faça uso de andador. 

 

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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