“A criança não gosta de ficar com estranhos e
solicita sempre a presença da mãe.”

7 meses
Quando colocada sentada
a criança permanece
nessa posição sem se
desequilibrar, inclinando
o corpo para frente.

8 meses
Seu filho começa a
estranhar outras pessoas
e a chorar quando você
sai de perto ele.

Ela aumenta a
quantidade de
sons que pode
fazer.

Quando algo interessa
ela tenta pegá-lo, e já
começa a arrastar-se
pelo chão para buscar
um brinquedo.

Ela gosta de pegar, observar e
levá-los à boca.

Começa a
bater palmas.

Ela começa a falar, dizendo DA,
MA, PA, TA...e pode ficar repetindo
isso várias vezes.

7 a 9 meses

A criança já consegue
sentar-se sozinha, e
aprender a ficar na
posição de gato.

A criança gosta de jogar os
brinquedos ou objetos, e se
interessa pelo barulho que
fazem ao cair e pela distância
que percorrem.

Os brinquedos coloridos
e que fazem barulho
chamam bastante sua
atenção.

A criança já começa a segurar um
pedaço de pão ou bolacha para
tentar comer sozinha.

9 meses

Ela já fica em pé
com ajuda.

Se nessa idade seu filho não está sentando sozinho, não
manifesta interesse pelas coisas ou não faz nenhum som
procure seu pediatra, a APAE ou a unidade de saúde
básica mais próxima.
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A criança faz "gracinhas" nesta fase e
prefere o colo dos pais, pois estranha as

da

pessoas.

Brinquedos que fazem barulho e são

criança

coloridos chamam sua atenção.
Estimule-a fazendo chocalhos de
diferentes sons (coloque arroz, feijão ou
milho dentro de potes vazios e feche bem
com fita adesiva), ou bolas de meias velhas
e coloridas.
Segure a criança por uma das mãos e
ensine-a a sentar-se apoiando a outra
mão no chão.
Quando levar seu filho para passear
mostre-lhe as pessoas, animais e outros
objetos ensinando-o como se chamam e
que barulho fazem.
Cante com a criança, bata palmas, ouça
músicas junto com ela.
A consistência da papinha deve ser firme e
aumentada pouco a pouco.
Ofereça alimentos de texturas e sabores
variados.
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