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APRESENTAÇÃO
O acesso à informação faz toda diferença na vida das famílias e da 
criança com síndrome do vírus zika desde a gravidez. A síndrome 
do vírus zika é uma ocorrência nova, da qual ainda se sabe pouco. 
Por essa razão é ainda mais importante ter informações atualizadas 
e de qualidade para compreender que, assim como qualquer pessoa, 
quem nasce com síndrome do vírus zika requer cuidados específicos, 
tem o próprio tempo de aprendizagem e, aos poucos, vai mostrando 
suas potencialidades. O Movimento Zika foi criado para reunir 
conteúdos e iniciativas que colaborem para o desenvolvimento dessas 
potencialidades e que contribuam para inclusão dessas crianças em 
todos os espaços da sociedade.

movimento Zika 

GUIA dE ESTIMULAÇÃO PARA CRIANÇAS
COM SíNdROME dO VíRUS ZIKA
0 – 3 anos

As crianças com síndrome do vírus zika possuem potencial a ser desenvolvido. 
Elas precisam, contudo, de mais tempo e estímulo da família e de especialistas 
para adquirir e aprimorar suas habilidades.

Aspectos musculares, sensoriais, articulares e cognitivos influenciam no 
desenvolvimento motor e na comunicação das crianças.  

As atividades e os exercícios propostos neste Guia darão suporte para que 
você possa ajudar o bebê na superação desses obstáculos desde os primeiros 
meses de vida.

Você vai precisar ter em mãos diferentes brinquedos. Procure também 
sempre alternar os estímulos, observar a forma de evolução dos movimentos 
e fazer as atividades que exercitem os lados esquerdo e direito. Tempo de 
dedicação também são fundamentais para esse processo.
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COLEÇÃO CAIxA E BACIA 

O Caixa e Bacia é uma coleção de recursos 
desenvolvidos para apoio à estimulação precoce 
de crianças de 0 a 3 anos com a síndrome do vírus 
zika. O conceito do projeto parte da hipótese de que 
em qualquer lugar é possível obter caixas, bacias e 
tecidos que possam ser utilizadas com adaptações 
e intervenções de simples execução, mas com 
qualidade estética, segurança e impactos testados.

Os recursos foram desenvolvidos e validados por uma 
equipe multidisciplinar composta por profissionais 
da área de saúde e designers com apoio técnico de 
terapeutas do Instituto  Fernandes Figueira.

AIXA
BACIAIAAAAA
CACC

e
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ASPECTOS MÉdICOS CARACTERíSTICOS
Cada criança desenvolve habilidades no seu próprio ritmo e apresenta seus 
pontos fortes e suas necessidades individuais. As crianças com síndrome 
do vírus zika apresentam características particulares de constituição 
física, assim como aspectos médicos e cognitivos. Algumas características 
merecem atenção:

- Hipertonia -

A hipertonia se caracteriza por uma tensão muscular maior que o normal 
ou exagerada do músculo em repouso. Isso atrasa o desenvolvimento da 
criança, que enfrenta desafios maiores para aprender a se mover, para 
erguer a cabeça, apoiar-se nos braços, erguer as mãos e os pés para o ar, 
sentar e em todo o desenvolvimento motor.
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- Persistência ou exagero dos reflexos arcaicos ou primitivos -

Reflexos são reações involuntárias em resposta a um estímulo externo 
e constituem as primeiras formas de movimento humano. Dessa forma, 
servem como fonte primária de informações. São eles: reflexos de sucção, 
busca, preensão palmar e plantar, moro, marcha automática (entre outros). 
Nas crianças com síndrome do vírus zika esses reflexos podem demorar a 
desaparecer ou persistirem mais tempo que o esperado.

- microcefalia (alteração de Perímetro Cefálico) –

Perímetro cefálico é a medida do contorno da cabeça na sua parte maior. 
A microcefalia em bebês com síndrome do vírus zika é considerada um 
desabamento da caixa do crânio e não uma malformação. Os ossos superiores 
do crânio desmoronam por falta de apoio cerebral, gerando assim, algumas 
alterações na cabeça e na face do bebê, comprometendo algumas funções 
do desenvolvimento. 

- epilepsia /espasmos -

São ataques epiléticos que podem ocorrer em crianças pequenas. Os pais 
talvez percebam que a cabeça da criança inclina, de forma repentina, para 
frente. Às vezes, os braços e pernas também se movem rapidamente e a 
criança pode ficar incomodada com isso.

15
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- irritabilidade /hiperexcitabilidade –

A irritabilidade é uma resposta excessiva a um estímulo, como luz, som ou 
toque, e se manifesta de diversas formas, desde uma contração até respostas 
envolvendo os sentidos. A criança sente desconforto e pode chorar muito, 
tendo dificuldade em relaxar, dormir e entrar em contato com o ambiente.

- alterações visuais -

Ocorrem lesões no nervo ótico e na retina, comprometendo a capacidade 
visual e, por consequência, o desenvolvimento do bebê. Portanto, é preciso 
começar a estimulação visual do bebê o mais cedo possível.

- alterações auditivas –

O bebê com síndrome do vírus zika pode apresentar sequelas auditivas. 
Portanto, assim como nas alterações visuais, é preciso começar a estimulação 
o mais precoce possível do bebê. A estimulação da audição contribuirá 
também para o desenvolvimento da linguagem.  

17
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- dificuldades de deglutição -

O bebê pode apresentar dificuldade ao engolir o leite, assim como alimentos. Os 
que apresentam esta dificuldade costumam engasgar com alimentos e líquidos 
e, em alguns casos, têm dificuldades de pegar o peito da mãe ou de sugar a 
mamadeira. Deste modo, é importante alimentar a criança sentada ou o mais 
elevada possível, de forma que a cabeça fique alinhada ao tronco, diminuindo o 
risco de engasgo.

- atraso do desenvolvimento –

O termo “atraso no desenvolvimento” é usado quando uma criança não atinge 
alguns dos marcos do desenvolvimento na idade esperada, mesmo já levando 
em conta as variações individuais. O atraso pode ocorrer em uma ou mais áreas, como:

- Coordenação motora ampla (habilidades físicas como rolar, sentar e andar)
-  Coordenação motora fina (capacidade de segurar as coisas, manipular objetos)
- Linguagem e fala (tanto a fala quanto a compreensão)
- Habilidades sociais (relacionamento com outras pessoas)
- Capacidade de autocuidado (vestir-se, usar o banheiro, rotina de higiene)

19

dESENVOLVIMENTO 
INFANTIL E A IMPORTÂNCIA 
dO BRINCAR
Por quê?
Brincando, a criança explora o próprio corpo, o 
corpo do outro e os objetos, e assim vai conhecendo 
o mundo e aprendendo a estar nele. Quando brinca, 
a criança toca, cheira, lambe, enfim, usa seu corpo. 

quando?
Na hora da amamentação, alimentação, no banho, 
na troca da fralda ou da roupa. 
Sempre que possível !!

Como?
Experimente diferentes posições, materiais, sons 
e acima de tudo, perceba em seu bebê quais 
atividades o fazem mais feliz.
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dICAS PARA AJUdAR SEU FILHO A SE 
dESENVOLVER MELHOR
1. Faça os exercícios diariamente: crianças com síndrome do vírus zika 
precisam aprender as habilidades necessárias para as futuras atividades da 
prática diária.

2. Tenha expectativas realistas: escolha atividades que motivem realmente 
seu bebê. Pela resposta dele, você vai perceber se o exercício é desafiador 
demais para ele. Se, mesmo com sua ajuda, a criança não conseguir, não 
insista para não gerar frustração mútua.

3. Comece a partir de atividades nas quais ele já teve sucesso e vá 
adicionando um pouco mais de dificuldade a cada uma delas. O êxito melhora 
o aprendizado.

4. Faça atividades passo a passo: a aprendizagem é dividida em estágios. 
Recompense o bebê por cada pequeno passo que ele seja capaz de dar.

5. Faça coisas divertidas: sua voz e sua linguagem corporal podem motivar 
o bebê. Use a criatividade, faça e lembre-se de deixar ele experimentar 
também.

21

6. Cuide do ambiente: aprender novas 
habilidades requer atenção e foco, em 
ambiente livre de interrupções, ruídos e em 
condições favoráveis. É preciso escolher a 
melhor hora do dia, se o bebê está alimentado, 
hidratado e sequinho.

7. Experimente! Se algo não funcionar, você 
sempre poderá tentar algo mais! Todos nós 
precisamos de tempo e prática para aprender 
coisas novas.

Deixe o seu bebê saber disso!
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MULTISSENSORIALIdAdES
O desenvolvimento dos sentidos do bebê facilitará o conhecimento 
de si mesmo e do mundo que o rodeia e, como consequência, sua 
adaptação ao meio.

Através de interações com as pessoas próximas e de brincadeiras 
exploratórias as crianças estimulam e trabalham os sentidos nos 
primeiros anos: audição, visão, tato, olfato, paladar e propriocepção 
(sentido de posição e movimento).

As ações das crianças se tornam informações sensoriais para o cérebro, 
que contribuem para o processo de organização sensório-motora e 
para o desenvolvimento do global da criança (neuropsicomotor).
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MULTISSENSORIALIdAdES
VISÃO

Olhar nos olhos cria empatia, estabelece 
vínculos e proporciona, com mais 
facilidade, respostas ao que lhe é pedido 
e ensinado. Dicas de atividades: 

• Utilize brinquedos e objetos de acordo 
com as necessidades da criança, por 
meio de brinquedos grandes, colocados 
na linha média e a 30 cm de distância do 
peito da criança. 

• Dê preferência a objetos de tamanhos 
e tipos variados, com cores de alto 
contraste e coloridos (como amarelo e 
preto e/ou vermelho e branco) e/ou com 
brilho e iluminados.

• Evite a luz direta nos olhos em crianças, 
principalmente nas que apresentam crises 
convulsivas. Você pode utilizar lanternas 
em ambiente escuros apontando para 
determinados pontos e para objetos 
incentivando a criança a olhar na direção.

• Com as crianças que já sentam e/
ou equlibram o tronco, utilize objetos 
luminosos para a brincadeira como por 
exemplo a caixa de luz.

• Se a criança possuir muito pouca visão 
ou for cega, é importante que ela localize 
o brinquedo e estenda as mãos para 
tentar alcançá-lo. Ela precisará interagir 
e explorar o brinquedo através de outros 
sentidos (tato, olfato, gustação, audição), 
pois seu processo de aprendizagem se 
dará através dos outros sentidos.
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MULTISSENSORIALIdAdES
AUdIÇÃO

A audição é uma via importantíssima 
para o desenvolvimento da linguagem. 
Comece realizando sons diferentes 
com instrumentos e com sua voz. Use 
música, crianças são extremamente 
musicais e os benefícios da música 
são imensos. Faça isso em diferentes 
direções para que a criança aprenda 
a girar e se posicionar em direção ao 
som. Converse, cante e conte histórias 
para seu bebê, desde muito cedo eles 
já estão interagindo com você!

• Faça sons para que a criança 
perceba a presença e ausência do 
som. Balance um chocalho, amasse 
um papel fazendo bastante barulho e, 
ao observar que a criança percebeu o 
som, pare repentinamente.

• Imite os sons do ambiente, de bichos, 
nomes de pessoas de seu convívio. Isto 
possibilita a repetição por parte da criança 
e início de um jogo que será importante 
para a futura articulação da fala.

• Estimule seu filho a balbuciar 
conversando com ele e fazendo sons que 
sejam fáceis de perceber e repetir. Comece 
pelas vogais e quando ele dominar essa 
vocalização passe para sílabas,“ma”, “pa” 
e “ba”. Se a criança tiver baixa audição ou 
surdez, você pode fazer essa atividade 
colocando a mão da criança em sua 
boca ou pescoço para que ele perceba a 
vibração e o ar da fala.
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MULTISSENSORIALIdAdES 
TATO

Nada melhor que o contato físico, 
principalmente da pele, para fazer 
seu filho sentir a proximidade. Este 
tipo de toque é fundamental para o 
desenvolvimento. A pele do seu bebê é 
muito sensível e o toque é importante 
para estabelecer um vínculo de carinho 
e afeto. Algumas práticas de massagem, 
podem ser uma boa alternativa.

• Estimule aspectos táteis na pele 
da criança com diferentes texturas, 
como por exemplo: escova de bebê, 
esponjas macias, algodão, etc. Passe 
na pele da criança para que ela sinta 
a textura, estimule a sensibilidade e 
relaxe (muito importante para crianças 
hipertônicas).

• Ofereça à criança brinquedos com 
texturas e temperaturas diferentes. 
Deixe que ela manipule os objetos 
livremente. Às vezes é necessário 
colocar as mãos da criança na textura e 
ajudá-la, no entanto não a force a fazer 
a atividade caso ela demonstre muita 
resistência.

• Brinque com a criança através de 
atividades táteis usando elementos de 
diferentes texturas, como por exemplo: 
grãos, areia, tecidos, etc. Enquanto a 
criança explora o material, você pode 
dar estímulos verbais do que está sendo 
usado em seu corpo e qual o tipo de 
textura, se é áspero, liso, gelado, entre 
outros.

• Durante as refeições deixe que a 
criança explore o alimento, suas texturas 
e temperaturas. Ofereça pedaços 
pequenos de fruta para que ela segure 
com as mãos. 
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MULTISSENSORIALIdAdES - OLFATO E PALAdAR

olfato

Cada vivência é uma oportunidade. Aproveite os momentos para introduzir cheiros, aromas 
de diferentes ambientes e coisas. Procure diferenciar e sempre falar ao bebê o que está 
sendo feito.

Deixe o bebê sentir o cheiro da comida, das frutas, das hortaliças. Faça isso de maneira 
lenta e não tenha pressa. 

Evite odores fortes e desagradáveis.

Paladar

Bebês que são amamentados aumentam sua resistência e sua imunidade, melhoram seu 
ganho de peso e desenvolvimento. Amamentar também aumenta o vínculo mãe e filho.

A partir do 6º mês já é possível introduzir aos poucos frutas e alimentos pastosos. Explore 
bem esse momento deixando-o sentir os gostos. Ofereça doce\salgado, amargo\ azedo. 
Deixe que seu bebê utilize, se for da vontade dele, as mãos para explorar os alimentos.



32 33

COMO SEGURAR 
SEU BEBÊ
É muito importante que você carregue seu bebê da 
forma correta.  Nos seus braços, o bebê pode ficar 
com o corpo totalmente deitado, virado para cima ou 
de lado – mas mantendo sempre a cabeça apoiada em 
uma das suas mãos.

Você pode colocá-lo também mais em pé, na vertical, 
com a cabeça apoiada no seu ombro. Nessa posição, 
sustente as costas da criança com um de seus braços 
e a cabeça com a sua mão. Com a outra mão, reforce a 
segurança da parte de baixo das costas.

O bebê também pode ser colocado virado para frente, 
como se estivesse sentado em uma cadeirinha, com as 
costas apoiadas no adulto. Segure com uma das mãos 
embaixo do bumbum. Com a outra mão, sustente o 
peito pela frente.
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dESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO dA 
LINGUAGEM
A estimulação da linguagem ocorre a partir das atividades de vida da criança, 
nas ações diárias, por meio do brincar, da contação de histórias, dentre outros. 
É importante ressaltar que o bebê, ao nascer e interagir com a mãe e com os 
que o rodeiam, já está trabalhando aspectos da linguagem. O papel da família é 
fundamental nesta etapa.
A estimulação da comunicação e linguagem voltada à criança com a síndrome 
do vírus zika, busca aumentar as possibilidades de expressão (fala, gestos, 
expressões faciais, uso de alternativas de comunicação), enriquecer e favorecer 
a compreensão da linguagem. Assim, o foco não está somente na fala, mas em 
todas as maneiras de comunicação que a criança encontra para se comunicar, 
interagir e demonstrar suas emoções.
  
Brinque, converse e, acima de tudo, deixe seu filho se expressar! 
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dicas de atividades:

- Fique de frente para a criança, faça 
contato visual, converse e cante para 
ela, enfatizando suas expressões 
faciais, com variações no tom e ritmo 
da voz. Quando a criança fixar a 
atenção em seu rosto, você pode se 
mover para que ela acompanhe seus 
movimentos com o olhar.

- Para estimular a imitação de sons 
e suas variações, converse com a 
criança, produza sons variados ou 
palavras que a incentivem a emitir 
sons também. Dê um tempo para que 
ela responda, assim ela perceberá 
que cada um tem sua vez de falar. 
Essa brincadeira pode ser incluída 
em diversas situações como a troca 
de roupa, alimentação ou banho. 

- No dia a dia fale o nome dos 
objetos, brinquedos, partes do 
corpo, peças de roupas, utensílios 
para alimentação ou higiene, entre 
outros usados cotidianamente. Com 
o desenvolvimento da criança, pode-
se também incluir figuras como 
imagens de animais, brinquedos ou 
pessoas.

-  O uso do apontar e de gestos 
como forma de expressão também 
são importantes, principalmente 
se a criança tiver alguma perda 
auditiva ou dificuldades na fala. Para 
incentivar pode-se colocar dois ou 
mais objetos fora do alcance da 
criança, falar seus nomes e pedir 
que ela escolha um ou aponte um. É 
preciso valorizar a intenção da criança 
de apontar, independentemente de 
como ela aponta, seja com os pés ou 
até direcionando o olhar. 
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dESENVOLVIMENTO MOTOR

ExPLORANdO MÃO E PÉS /  LINHA MÉdIA dO CORPO

Posição 
Barriga para cima.

atividade
Fique próximo e bem de frente para o bebê. Chame sua atenção para que ele 
olhe para o seu rosto, fazendo com que a cabeça do bebê se mantenha reta. 
Cante, sorria, conte histórias e mude o tom de voz, além de estimulá-lo para que 
ele continue olhando reto para você. Assim ele estará trabalhando as funções 
cognitivas, sensoriais e afetivas.

estimule-o a pegar e brincar com o objeto com as mãos.

1 2

3
mostre um brinquedo por vez. 
Faça brincadeiras em que o bebê coloque 
sua atenção nos pés, pode ser uma faixa 
colorida com guizo, dar beijinhos, etc. Aos 
poucos ele vai levar a mão aos pés, ajude-o 
se for necessário a manipular os pés usando 
as mãos na linha média do corpo.
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ExPLORANdO MÃO E PÉS / 
LINHA MÉdIA dO CORPO

Posição
Barriga para cima.

atividade
Essa atividade também pode ser 
feita posicionando a criança em um 
apoio de pano (feito com uma calça 
comprida preenchida com retalhos) 
ou na postura de lado, sempre 
observando a posição da cabeça.

EqUILíBRIO PESCOÇO 
E CABEÇA

Posição
Barriga para baixo.

atividade
Deite o bebê de barriga para baixo 
sobre o rolo, plano inclinado ou em 
sua perna. Fique de frente para o 
bebê ou coloque algum brinquedo 
que o estimule a levantar a cabeça. 
A cabeça deve ficar mais alta que o 
resto do corpo. Os braços do bebê 
devem ficar para fora, para que ele 
tente possibilidades de apoio.

Mostre um brinquedo por vez, à 
frente do bebê. Ajude o bebê a tocar 
o brinquedo, fazendo com que suas 
mãos cheguem até ele.
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EqUILíBRIO PESCOÇO 
E CABEÇA

Variações da atividade

Você pode colocar um cobertor ou uma 
toalha no chão e estimular o bebê a 
levantar a cabeça para olhar ou brincar 
com o objetos à sua frente, como figuras 
apoiadas.

Se o bebê já apresenta controle de 
pescoço e cabeça inicial, ele pode ser 
puxado para sentar. Fique de frente para 
o bebê deitado, segure nas duas mãos 
dele e puxe-o em sua direção. Faça o 
movimento delicadamente.

ROLAR COM APOIO NO COLO

Posição
Deitado de barriga para cima e no colo.

atividade
Com o bebê deitado de barriga para cima, 
podemos incentivá-lo a rolar através da 
fixação visual em um objeto, um brinquedo 
colorido ou que produza som para chamar 
sua atenção.

Em crianças que já tenham desenvolvido a 
reação de estabilizar o corpo e a cabeça para 
começar a rolar, esta atividade pode ser feita 
no seu colo. 

Ficar no seu colo além de eficaz é, muitas 
vezes, mais confortável e acolhedor para o 
bebê.
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ESTIMULAR O ROLAR

Posição
Deitado de lado.

atividade
Procure fazer as atividades no chão. Desta forma, suas mãos ficarão livres e não haverá 
risco de queda. Forre com cobertores e tapetes de pano. Uma sugestão é o tapete de EVA, 
confortável em qualquer estação. Use um travesseiro pequeno e macio embaixo da cabeça.

Posicione o bebê primeiramente de lado. O tronco, a cabeça devem estar alinhados e 
os braços junto ao corpo. As pernas podem ficar dobradas. No início você pode ajudar 
apoiando os ombros ou a bacia do bebê.   

- Chame a atenção do olhar da criança para o brinquedo ou para as próprias mãos que estarão 
ao lado da cabeça dela.
- Ajude-a a levar as mãos até o brinquedo e, em seguida, até a boca.
- Use um brinquedo colorido chamando a atenção para que ele consiga tocá-lo, enquanto se 
mantém olhando para o brinquedo.
- Em todas as atividades, alterne o brinquedo de um lado para o outro. Isso estimula a criança 
a virar a cabeça.
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ESTIMULAR O SENTAR

Posição
Posicionar o bebê sentado com apoio (calça 
de posicionamento ou bacia com apoio).

atividade
Coloque o bebê sentado sobre o apoio de pano, 
para estimular o controle de tronco e incentive 
a postura sentada. Ajude-o a ficar sentado 
no apoio brincando e conversando com ele o 
maior tempo que ele conseguir.

Brinque com ele sentado no chão ou em sua 
perna, você pode apoiar as costas dele, se 
necessário, a cabeça. Sempre que possível 
apoie os pés também.
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ESTIMULAR O SENTAR 

Posição 
Sentar com apoio reduzido.

atividade
Sente-se no chão ou em um colchão com 
o bebê sentado com as costas apoiadas 
no seu tronco. Nesta posição, você pode 
brincar com as mãos do bebê colocando 
objetos de diferentes texturas e sons à 
sua frente. Se você tiver um espelho, pode 
incentivar que ele olhe o próprio reflexo. 
Essa posição permite que você leia algumas 
histórias com figuras bem grandes, 

Sente-se no chão ou em um colchão com 
o bebê à sua frente e apoie apenas seu 
quadril, dê objetos, livros ou um objeto de 
seu interesse para que ele possa explorá-
los enquanto se mantém sentado.
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ESTIMULAR O ARRASTAR

Posição
Barriga para baixo.

atividade
Arrastar o corpo permite à criança se mover por maiores distâncias, mais rápido e com 
mudanças de direção. Você pode ajudar a criança a aprender a se arrastar.
Coloque a criança de barriga para baixo no tapete, chão forrado ou colchão. Dobre 
uma das pernas dela, ajudando-a com suas mãos para que ela possa ter apoio e, assim, 
impulsionar o corpo à frente. Em seguida, repita o movimento com a outra perna.  

Posicione brinquedos de seu interesse à sua frente para motivá-la a se mexer arrastando 
o corpo pelo chão. Incentive suas tentativas com frases de estímulo.
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ESTIMULAÇÃO dA POSTURA 
dE GATO E ENGATINHAR

Posição
Engatinhar com apoio.

atividade
Com a criança na posição de gato, apoie 
sua barriga sobre um tecido, uma toalha 
ou um lençol que possa com segurança 
apoiar a barriga da criança. 

Incentive-a a se balançar para frente 
em busca de um brinquedo. Diminua, 
aos poucos o apoio do tecido quando 
a criança mostrar mais segurança, 
equilíbrio e controle dos movimentos. 
Essa atividade deve ser feita até que a 
criança demonstre estar pronta para 
engatinhar sozinha.

Posição
Mudança da posição: gato para sentada.

atividade
Com a criança na posição de gato, apoie a região 
do quadril ajudando-a a girar para o lado até ficar 
na posição sentada de lado. 

Em seguida, incentive-a a tirar as duas mãos do 
chão. É importante que os movimentos sejam 
feitos lentamente, permitindo que a criança 
explore as etapas intermediárias do movimento.

Não esqueça de parabenizá-la cada vez que 
conquistar uma etapa. Crie brincadeiras que 
possam dar incentivo à atividade com brinquedos, 
música e histórias.
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ESTIMULAÇÃO dA POSTURA AJOELHAdA E AGACHAdA

Posição
Ajoelhada e agachada.

atividade
Incentive a criança a apoiar as mãos em algum móvel firme, como uma cadeira 
encostada na parede. Estimule-a a levantar até a posição de joelhos. Nas fases 
iniciais dessa atividade, você pode apoiar o quadril para dar mais segurança a 
criança.

Atividades de interesse da criança podem ser estímulos para que ela fique mais 
tempo na posição. Você pode usar um brinquedo, desenho ou alguma outra 
atividade em que a criança demonstre interesse.
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ESTIMULAÇÃO dO 
SEMI-AJOELHAdO E 
TRANSFERÊNCIA PARA 
FICAR dE PÉ

Posição
Semi-ajoelhado e de pé.

atividade
Aproveite a atividade da postura 
ajoelhada e incentive a passagem do pé 
para frente, ora de um lado, ora de outro. 
Você pode realizar a atividade de frente 
para o espelho ou posicionar a criança de 
frente para você, com a cadeira apoiada 
na parede. Assim, você fortalece o vínculo 
com a criança, tornando a atividade mais 
eficaz e prazerosa.

Brinque de esconder, mexa brinquedos 
com sons à sua frente para que ela queira 
alcançar ou outro brinquedo que seja do 
seu interesse.  

ESTIMULAÇÃO dE TRANSFERÊNCIA 
PARA FICAR dE PÉ

Posição
Sentada e de pé.

atividade
Coloque a criança no seu colo ou em um 
banquinho. Mantendo os pés dela apoiados no 
chão, segure os joelhos e as laterais do corpo 
da criança. Ajude-a a se mexer para frente 
apoiando no móvel ou em objeto firme. Também 
estimule-a a dar impulso em seu corpo até 
passar para a posição de pé.

Aos poucos, retire o apoio dos joelhos e do 
corpo da criança, até ela levantar sem ajuda. Os 
brinquedos colocados sobre o móvel ajudarão 
nessa atividade.
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ESTIMULAÇÃO dA ExPLORAÇÃO dO 
AMBIENTE

atividade
É necessário que sejam oferecidas diversas oportunidades para a criança 
explorar e movimentar-se ativamente durante as atividades. 

É também muito importante oferecer a ela objetos diversificados como, blocos 
de madeira, bolinhas, tecidos e materiais de diferentes texturas.

É no ambiente doméstico que a criança irá entrar em contato com os objetos 
e pessoas do seu convívio, explorar os móveis, mexer nas panelas da cozinha, 
bater nos móveis com colheres, escovas, pentes e brinquedos.



60 61

ESTIMULAÇÃO dA ExPLORAÇÃO dO AMBIENTE

atividade
Crie situações e brincadeiras em ambientes onde a criança tenha a oportunidade de 
experimentar como é andar em diferentes tipos de terrenos, mais irregulares ou retos, com 
areia, grama ou pedrinhas, com água, em piscina rasa ou mesmo à beira da praia. Da mesma 
forma, deixe-a brincar livremente com materiais de diferentes texturas, como grãos, gelatina, 
espuma, água e areia. Ao mesmo tempo em que se diverte, ela desenvolve suas capacidades. 
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