
 

 

 

Fisioterapia 

Brincadeiras recomendadas por idade 

 

0 - 3 meses  

Brincadeira que estimulem o controle da cabeça: 

 Brincadeira de caretinhas, vão estimular os movimentos faciais. 

 Brincadeiras de barriga para cima, com mordedores, chocalhos ou mobiles. Para estimular 

os movimentos da cabeça, braços e pernas do bebê. 

 Brincadeiras de barriguinha para baixo no ventre da mamãe/papai. 

 

4 - 6 meses  

Brincadeiras que estimulem o rolar e sentar: 

 Brincadeiras que estimulem o rolar para pegar brinquedos e permanecer na postura de 

barriga para baixo, se necessário ajude o movimento.  

 Brincadeiras com as mãos e os pés, nessa fase é comum levar as mãos e os pés na boca.  

 Brincadeiras sentado com e sem ajuda para ler um livrinho. 

 

7 – 9 meses 

Brincadeiras que estimulem o engatinhar e levantar: 

 Brincadeiras que estimulem a passagem de sentado para a posição de barriga para baixo e 

assim conseguir pegar o brinquedo. 

 Brincadeiras que estimulem o rastejar ou engatinhar para chegar ao brinquedo. 

 Brincadeiras que estimulem o levantar com auxílio, por exemplo, escalar o colo para ganhar 

um abraço. 

 

10 – 12 meses  

Brincadeiras que estimule a postura em pé e o caminhar: 

 Brincadeiras que estimulem a postura em pé com e sem auxílio das mãos, por exemplo, 

brincar em pé com os brinquedos em cima de uma caixa ou cadeira. 

 Brincadeiras que estimulem o caminhar de lado para pegar brinquedos do outro lado do 

sofá ou móveis e caminhar com as mãos na parede, para chegar a outro local. 

 Brincadeiras que estimulem o caminhar em linha reta, empurrando carrinhos/bancos e 

caminhar sem ajudar para o abraço da mamãe e do papai. 

 

 



 

 

 

12 – 18 meses  

Brincadeiras que estimulem o andar independente com melhor equilíbrio. 

 Brincadeiras que estimulem o equilíbrio na postura em pé, por exemplo, dançar a música 

favorita. 

 Brincadeiras que estimulem o equilíbrio durante o caminhar, por exemplo, caminhar sobre 

almofadas ou levar algum brinquedo grande até o outro lado da sala. 

 

19 – 24 meses  

Brincadeiras dentro de casa que estimulem o melhor equilíbrio e coordenação motora: 

 Brincadeiras que estimule o correr para o abraço da mamãe e do papai. 

 Brincadeiras que estimule o chutar bolas, com ajuda se necessário. 

 Brincadeiras que estimulem o subir e descer degraus pequenos com mínima ajuda. Se 

necessário improvise dentro de casa com revistas e livros antigos. 
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