“A criança está começando a andar e tem grande
interesse por brinquedos. Usa gestos e começa a
dizer as primeiras palavras.”

11 meses

12 meses

A criança fica em
pé com facilidade
e volta a sentar, se
tiver onde segurar.

10 meses

Apoiando-se em
cadeira, sofá, parede
ou segurando na
mão de um adulto
ela já anda.

A criança gosta de brincar
com objetos batendo um
no outro e ouvindo o
barulho que eles fazem.

A criança começa a
tentar colocar objetos
um em cima do outro,
empilhando-os.

Ela tira os objetos que
estão dentro de um pote,
um de cada vez.
Ela já vira um pote cheio de
objetos e procura
brinquedos escondidos por
perto.
Ela chama pela
mamãe, pelo papai
e entende o nome
de alguns objetos.

10 a 12 meses

Já sabe fazer tchau,
mandar beijos e
começa a
compreender o “não”.
Ela engatinha pela casa
toda, e fica em pé
apoiando-se na grade
do berço, em sofás e
mesas.

Sua compreensão
do que é falado
está bem melhor.

Tenta pegar sua
imagem ou
brinquedo refletido
no espelho.

Tem interesse em começar
a comer sozinha e a tirar
meia e sapato.

Se nessa fase seu filho não ficar em pé apoiando-se em
algum lugar, ou não se comunicar com as pessoas à sua
volta, procure seu pediatra, a APAE, ou a unidade básica
de saúde mais próxima.
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A criança é curiosa e

da

gosta de mexer em tudo,
e já entende quando é elogiada ou
censurada.

criança

Não deixe a criança sozinha.
Cuidado com tomadas, fios elétricos,
remédios, produtos de limpeza,
inseticida e objetos pequenos. A
criança ainda coloca as coisas na boca!
Não mantenha em casa plantas
venenosas.
Brinque com seu filho usando bola,
brinquedos de encaixes etc.
Dê oportunidade para que ele aprenda
a comer sozinho.
Ensine-o a beber líquidos utilizando o
canudinho.

apae@apaejundiai.com.br

www.apaejundiai.com.br

10 a 12 meses

