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OS PRIMEIROS DIAS DE VIDA

“A interação mãe-bebé desde os primeiros segundos da vida é 
o paradigma mais perfeito de brincar. A brincadeira mãe-bebé 
estabelece-se numa sequência de períodos - períodos lúdicos – 
que duram entre breves segundos e alguns minutos e em que 
cada um dos atores envolvidos fixa o seu alerta nos 
comportamentos sociais do seu parceiro significativo reagindo 
a esses comportamentos com os seus próprios 
comportamentos de resposta, de estimulação e de sintonia”     
                                                                                       Gomes Pedro, 2017

O processo de desenvolvimento do sistema nervoso central do bebé 
inicia-se durante a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Pelo 16º 
dia de gestação ocorre o desenvolvimento, encerramento e 
diferenciação do tubo neural dando assim inicio à diferenciação do 
sistema nervoso central (SNC).

Os neurónios são células do SNC e, nesta fase de maturação, possuem a 
capacidade de se interconectarem, criando uma rede neuronal profusa 
e densa, que é a base de inúmeros circuitos nervosos. Está provado 
cientificamente que este processo decorre principalmente nos 
primeiros três anos de vida da criança, pelo que a plasticidade do SNC é 
máxima durante este período, subsistindo durante toda a vida com 
menor intensidade. Há, pois, uma janela de oportunidade 
insubstituível nesta fase da vida dos bebés!
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A evidência demonstra que as primeiras “experiências” de um bebé 
têm uma enorme influência no seu desenvolvimento físico, cognitivo e 
emocional. O ambiente onde decorre essa experimentação deve ser 
enriquecido a fim de proporcionar diferentes vivências e desafios 
porque estas podem ter um enorme impacto no desenvolvimento de 
novos circuitos neuronais e consequente maturação do sistema 
nervoso. 

Brincar com a criança assume um papel único no desenvolvimento 
infantil, assim o diz a Sociedade Portuguesa de Pediatria quando 
refere:  “Brincar surge por imitação, nos primeiros meses de vida 
centrado na mãe e vai-se alargando progressivamente à família e ao 
mundo. Faz-se sem intenção de produzir algo predeterminado, mas 
sempre como uma postura ativa, concentrada e empenhada, com o 
objetivo de entreter e dar prazer.”

Brincar é dar oportunidade à criança para aprender – imitando, 
explorando, interagindo, usando a sua imaginação.

Brincar é tão importante no desenvolvimento da criança que foi 
considerado um Direito Universal.

Proporcione “Experiências” Positivas ao seu Bebé!!!



ATÉ AOS TRÊS MESES:
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· Comunique com o seu bebé, fixe a 
sua face e os seus olhos e fale com 
ele, converse, cante, sorria, nunca é 
demais! Diga o nome do bebé! 

· Retribua as suas vocalizações, 
desafie-o a fazer novos sons porque 
os bebés adoram esse “diálogo” e 
isso ajudará a reforçar a sua ligação 
afetiva ao cuidador correspon-
dendo ao seu balbuceio. 

· A muda da fralda é um momento privilegiado para o acariciar e para o 
estimular fisicamente, posicionando-o de barriga para baixo, por 
forma a que levante a cabeça (inicialmente manter nessa posição 
cerca de 1 minuto e ir gradualmente aumentando o tempo). Para que 
tenha estímulo visual, coloque-se à frente dele!

· Por volta do mês de idade colocar brinquedos suspensos por cima do 
berço com cores vivas e, se tiver música, ainda melhor!

· Mostrar rocas ou brinquedos e afastar ou aproximar, incentivando a 
sua manipulação.

· Chame-o pelo nome e refira-se a si mesmo na terceira pessoa 'a mãe 
está a mudar a fralda do João'.
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ATÉ AOS SEIS MESES:

· Coloque o bebé numa superfície 
plana de barriga para baixo e 
posicione brinquedos de cores 
vivas à frente; estimule-o com a 
sua voz! Vai ver que ele vai 
começar a ficar apoiado nas 
mãos! Quando o bebé rolar 
sobre si próprio, um colchão 
ajuda a que ele não se assuste e 
não bata com a cabeça numa 
superfície dura… 

· Nesta posição ajude-o a rolar sobre ele próprio! Coloque uma mão na 
coxa direita e puxe o braço esquerdo! Ele vai rolar sobre ele….

· Cocegas na barriga…

· Dê-lhe brinquedos para ele agarrar com as mãos!

· Fale com ele…vai ver que ele vai palrar e balbuciar em resposta à sua 
voz!

· Coloque o seu bebé junto de si e da família quando estiver a fazer as 
suas refeições; se ainda escorregar na cadeirinha de refeições, ponha 
almofada de apoio nas costas. 

· Ensine-o a fazer “gracinhas” a acenar, bater palminhas, pôr o ovo na 
pitinha, etc a repetição ajuda a que ele aprenda as gracinhas…

· Repita canções com mimica; enquanto canta pode ir fazendo 
cócegas! Ele irá responder com risadas e gritos!

· Ria com ele…ele irá dobrar o riso…



Certifique-se de que todos os objetos pequenos, quebráveis, não 
higienizados ou pontiagudos estão fora do alcance do bebé. Confirme 
de que o chão está limpo e que a sujidade é sempre removida. Os 
bebés levam nesta fase, tudo à boca. Um pequeno brinquedo de um 
irmão, uma penugem do tapete, um enfeite da árvore de Natal ou até 
mesmo um lenço de papel usado - nada está fora dos limites dos seus 
olhos, pelo que deve estar muito atento. Por volta dos 12 meses, ele 
usará mais as mãos para explorar, mas o desejo de colocar coisas na 
boca geralmente não diminui até aos 2 anos de idade. Durante o 
primeiro ano de vida a exploração oral é comparável ao tato.

Use reforço positivo ao brincar com seu bebé. Sempre que ele 
conseguir fazer algo, seja sacudir um boneco ou copiar um som, elogie-
o “Muito bem” ou aplauda (bata palmas). Ele pode não perceber que 
sacudir o boneco é a coisa certa a fazer, mas a sua reação positiva ajuda 
a entender e encoraja a tentar novamente.
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ATÉ AOS NOVE MESES:

· No chão, colocar os brinquedos 
um pouco afastados, fora do 
alcance, para o bebé tentar 
alcançá-los…;

· Dê-lhe um brinquedo e de seguida tire-lhe! Veja a reação! 

· Colocar uma fralda sobre o seu rosto e de seguida retirar ou deixar 
que ele a retire! Brincar ao esconde-esconde.…

· Quando sentado na cadeira de refeições ou no carrinho de 
transporte, dar brinquedos para ele atirar ao chão. O adulto apanhar 
e o bebé voltar a atirar é um jogo muito apreciado (ajuda a perceber a 
relação causa-efeito) e a desenvolver a noção de persistência do 
objeto.

· Quando o bebé estiver a comer, dê-lhe uma colher da papa e um copo 
de plástico, veja a reação…... (dê a refeição num local que possa ser 
limpo com facilidade).

· Jogue à bola, role a bola em direção ao bebé, diga ..aqui vai a bola…

· Agarre no bebé pela cintura e faça-o chutar a bola!

· Faça o bebé participar nas canções, como por exemplo fazendo a 
mimica apropriada. A repetição das músicas é uma brincadeira muito 
divertida!

· No banho as brincadeiras com a água também são muito apreciadas.

· Repita palavras simples como mamã, papá, papa…ele vai repetir!
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Nesta fase o bebé começa a 
sentar-se sem apoio! 



ATÉ AOS 12 MESES:

Nesta fase o bebé começa a gatinhar…e a tentar pôr-se de pé apoiado! 

Por volta dos 10 meses surge a ansiedade da separação, isto é, quando 
um ou ambos os pais deixam o bebé sozinho, fora da vista dele, ou aos 
cuidados de outra pessoa. Se o tiver de deixar certifique-se de que seja 
com alguém que ele conheça e confie. A maioria das crianças supera 
esta fase até aos 2 anos. 

Também nesta fase vai perceber que 
ele identifica cada vez mais pessoas, 
lugares, brinquedos e livros…incentive 
o interesse dele e a capacidade de 
identificar objetos de uso comum, 
conversando com ele, mostrando 
figuras, livros, questionando-o: o que é 
isto? que barulho é este? Vai reparar 
que o bebé, nesta fase, tende a imitar o 
seu comportamento!

· Ponha-o no chão para ele gatinhar, atenção aos objetos pequenos e 
ao que está ao seu alcance!!! Vai ver que não tarda se vai pôr de pé 
apoiado a sofás, cadeiras, etc. Muito cuidado com os acidentes… 
(retirar objetos – toalhas, biblots, etc de cima das mesas).

· Mostre um brinquedo e de seguida esconda-o…veja como ele reage!

· Dê ao seu bebé livros de folhas grossas que resistam a quedas, puxões 
e mastigações…deixe-o ver sozinho…os livros de folhas mais frágeis 
serão usados quando os pais estiverem com o bebé.

· Chame repetidamente pelo seu nome! Ele vai dar pelo nome…
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· Dê-lhe brinquedos tais como, pentes, escovas de dentes, telefones 
de brincar, etc e elogie quando ele imita! Muito bem, o bebé (diga 
sempre o nome) sabe escovar o cabelo!!! E, como já dito elogiar é 
sempre importante.

· Quando arrumar os brinquedos vá dizendo: hora de arrumar! 
Quando almoçar: hora de almoçar; etc.
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ATÉ AOS 18 MESES:

Agora o seu bebé já anda e corre a casa toda. Aponta para o que quer!!!!

· Incentive e forneça o espaço necessário para a atividade física. Tenha 
atenção aos objetos e líquidos perigosos que estejam ao seu 
alcance….

· Cópias seguras de ferramentas e equipamentos para adultos, são 
muito apreciados pelas crianças!

· Permita que a criança ajude nas tarefas de casa e participe das 
responsabilidades diárias da família. Pequenos recados, como ir 
buscar os sapatos.

· Ensine as diferentes partes do corpo: onde estão olhos? Onde está 
boca? …etc pode mostrar um boneco e perguntar ….

· Incentive brincadeiras que envolvam construção e criatividade. 

· Leia e aponte para as figuras/imagens dos livros dizendo o que 
representam. 

· Incentive encontros para brincar com crianças da mesma idade. 

· Evite a televisão, telemóveis, Ipads antes dos 2 anos. Jogue jogos 
simples tais como encaixes, cubos para empilhar, peças de encaixar, 
etc….

· Jogue à bola com ele… 

· Brinquedos para puxar e empurrar 
também são muito úteis e divertidos. 

· Deixe-o rabiscar em folhas,

· Cadeirinhas pequenas são muito 
apreciadas nesta fase…

· Incentive-o a subir as escadas com a sua ajuda.
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ATÉ AOS 24 MESES:

· Deixe-o folhear um livro e observe se 
folheia uma página de cada vez.

· Já é capaz de construir uma torre de 6 a 7 
cubos.

· Jogue à bola e observe: pode chutar a bola 
sem perder o equilíbrio. 

· Pode pegar objetos em pé, sem perder o 
equilíbrio.

· Deixe-o experimentar tirar a roupa …. É um bom começo para depois 
saber se  vestir.

· Dê-lhe pequenas tarefas para ele fazer: dá-me a bola e depois pega 
nos sapatos, …dá-me o lenço e depois deita no lixo….

· Deixe a criança ajudar nas tarefas domésticas e participar das tarefas 
diárias da família.

· Leia para a criança em conjunto vendo os desenhos da história.

· Inicie o treino do bacio de uma forma 
lúdica: sente-o e leia uma história ou 
brinque com ele.

A melhor hora será a que ele habitualmente evacua ou depois das 
refeições! Faça uma “festa” ou aplauda se ele evacuar no bacio……. 
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E, tente evitar a televisão nesta idade!!!! 



ATÉ AOS 3 ANOS:

· Nesta fase o seu filho necessita de espaço necessário para a atividade 
física. Ajude-o a participar e aprender as regras - de desportos e 
jogos. Jogos de enfiar contas são muito apreciados…

· Limite o tempo e o conteúdo da televisão e do computador.

· Faça visitas em família a locais de interesse. 

· Incentive seu filho a ajudar nas pequenas tarefas domésticas, como 
pôr a mesa ou arrumar os brinquedos…se for a brincar vai ver que 
tem um grande ajudante!

· Deixe-o brincar com outras crianças ….. ajuda a desenvolver 
capacidades sociais. 

· Incentive o jogo criativo. Leia livros com ele…. Faça-lhe perguntas 
sobre o que leu… Nas viagens de automóvel cante canções infantis.

· Ofereça atividades relacionadas com os interesses de seu filho.

· Dê-lhe lápis e papel…desenhe um círculo e linhas na vertical e 
horizontal…peça para imitar….Desenhe uma casa com telhado e um 
balão para ele imitar...
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU

Av. Dr. Mário Moutinho (ao Restelo)
1400-136 LISBOA
Tel.: 21 303 14 20 
email: 
www.fnsbs.pt

geral@fnsbs.pt
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