
 

 

 

FONOAUDIOLOGIA 

DICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL POR IDADE 

 

 Comunique- se com a criança o mais intensamente e em momentos em que a criança estiver atenta; 

 Procure não usar muitos estímulos; 

 Aproveite situações do cotidiano para ouvir o que a criança está falando e conversar com ela 

apresentando o nome das “coisas”; 

 Pronuncie as palavras corretamente, se preciso, faça variações aumentando ou suavizando a voz; 

 O melhor é conversar com a criança normalmente. Se ela pede “tetê”, responda que vai preparar a 

mamadeira; 

 Na hora das refeições fale do prato, da colher, das cores, e das consistências dos alimentos; 

 Aproveite o banho para nomear partes do corpo e narrar ações que a criança estiver fazendo: pegar o 

sabonete, a esponja, jogar água, esfregar as pernas, por exemplo; 

 Em situações cotidianas aproveite para ensinar novas palavras a criança; 

 Ouçam histórias; 

 Cantem músicas. 

 

0 a 6 meses 

O toque é importante, as brincadeiras mais prazerosas são aquelas que envolvem o próprio corpo do bebê, 

como, mãos, pernas e rosto. Para essa faixa etária brinquedos como móbiles, chocalhos, mordedores e 

brinquedos sonos e luminosos são interessantes.                                                           

                                           

6 meses a 1 ano 

Nessa fase do desenvolvimento a criança já senta, engatinha e começa a ensaiar os primeiros passos. Os 

pais podem estimular a criança a se movimentar. Brinquedos que flutuam na água ou que tenham 

movimentos como bolas e carrinhos são interessantes para essa faixa etária. 

 

1 a 2 anos 

Nessa fase a criança já começou a andar sozinha, sobe e desce de móveis e escadas com apoio, faz rabiscos 

com giz e lápis de cor. Hora de começar a desenvolver o jogo simbólico e o brincar, dessa forma incentive a 

empurrar carrinhos fazendo sons, brincar com miniatura de animais e dar comidinhas as bonecas. 

 

2 a 3 anos 

Nessa fase a criança corre com mais facilidade, dança, pedala triciclos, desenha linhas horizontais, verticais 

e circulares. A criança já deve ser encorajada a guardar brinquedos. Para essa faixa etária, blocos e 

brinquedos de encaixe são ótimas opções, assim como miniaturas de carrinhos, trens e animais. 

 

 

 



 

 

 

3 a 4 anos 

Nessa fase a criança reconhece letras. É um bom momento para desenvolver ritmo e musicalidade. Por isso 

brinquedos em miniatura de instrumentos musicais são interessantes e ajudam a melhorar o ritmo e a 

coordenação motora. É indicado também brinquedos de encaixe mais complexos, quebra cabeças simples, 

lince. 

 

Brincadeiras indicadas a partir 2 anos. 

Caça ao tesouro 

A brincadeira de caça ao tesouro é conhecida e sempre faz sucesso com as crianças. 

Basta escrever em vários papéis as pistas a serem desvendadas gradativamente. A primeira pista indica 

onde está a segunda e assim por diante, até chegar ao tesouro. 

Pode-se variar o modo como monta as pistas dependendo da faixa etária das crianças. Para as crianças 

menores vale desenhar, colocar fotos ou números. 

Para crianças maiores, aproveite para colocar charadas, probleminhas de lógicas e até continhas. 

 

Piquenique em casa 

Organizar um piquenique pode ajudar as crianças a desenvolverem as habilidades de planejamento. Pense 

em quais alimentos separar, como preparar lanchinhos, quais utensílios usar. 

 

Mímica 

Conseguir se expressar sem o auxílio das palavras é um grande desafio. Comece com mimicas mais fáceis 

ou faça você a imitação. Ensine as crianças que o observar é a dica principal para fazer uma boa mímica. 

Preste atenção como as crianças fazem a mímica, ou seja, como ela enxerga aquele animal, personagem ou 

objeto. A mimica ajuda a desenvolver a expressão corporal e consequentemente a forma como a criança se 

comunica. 
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