
Comoestimularo
desenvolvimento

do seufilho
da

linguagem



A amamentação exclusiva, 

além de ser o melhor alimento 

para o seu filho, também 

estimula o crescimento e 

desenvolvimento da sua face, 

contribuindo futuramente na 

pronuncia das palavras. Se 

você tiver dificuldades para 

amamentar, procure ajuda na 

unidade de saúde.

Primeiros 3 meses

Ao nascer, sua audição já está bem desenvolvida. Atente para a 

importância de realizar o Teste da Orelhinha no seu filho, logo no 

primeiro mês de vida. Este exame confirmará se a criança está 

ouvindo bem ou se necessita de algum acompanhamento. É muito 

importante que a criança escute normalmente para o adequado 

desenvolvimento de sua linguagem.

Não use hastes de limpeza 

nas orelhas! Não é necessário 

retirar o cerumem da orelha 

da criança.

Neste período, a criança 

aprenderá a sorrir e imitar 

alguns sons. Fale com voz 

suave e sorria durante a 

amamentação, banho, troca 

de fraldas e roupas e em 

todas as atividades que 

realizar. É importante que 

sempre olhe nos olhos dela, 

fortalecendo a relação 

afetiva.

Repita os sons emitidos pelo 

seu filho, como: ''eeee'', ''oooo''. 

Caso ele não emita sons, faça 

você mesmo, e logo ele estará 

imitando.



Brinque de esconde-esconde com o bebê: cubra o rosto com um 

pano e peça ao bebê que encontre você, ou esconda objetos ao 

alcance do bebê e pergunte onde está.

Cante músicas alegres de 

ritmos variados, bata palmas, 

faça expressões faciais e 

dance com seu filho. O bebê 

tentará imitar você. 

Durante as atividades diárias 

fale ao bebê o que você está 

fazendo: limpando a casa, 

fazendo comida. 

3 aos 6 meses

É importante que todos

da casa conversem e

brinquem com ele. 

Conte histórias curtas e imite 

o barulho dos animais com 

diferentes tons de voz.

Aproveite os momentos do 

banho: brinque com a água e 

descreva o que você está 

fazendo, nomeie as partes do 

corpo, ofereça brinquedos 

coloridos e macios para 

criança. 

Seu filho já fez o teste da 

orelhinha? Está ouvindo bem? 

Ele está aprendendo a falar! 

Para isso precisa estar 

ouvindo bem!



Continue a brincar de 

esconde-esconde.

Ensine gestos para a criança, 

como: cantar ''parabéns a 

você'' batendo palmas, 

mandar beijo ou dar ''tchau''.

Repita os sons que ele faz. 

Quando ele responder, sorria, 

para que ele sorria também.
Ao final dessa faixa etária o 

bebê possivelmente estará 

falando palavras como 

''mama'' e ''papa''.

6 aos 9 meses

Faça passeios com a criança: 

leve-o na pracinha, para 

visitar a família. É importante 

ele se acostumar com mais 

pessoas.

Mostre livros para a criança, 

contando histórias e 

mostrando as figuras. Ensine 

os sons dos animais, objetos 

sonoros (carro, trem, e 

outros) e sons ambientes 

como a chuva. Será divertido!

É importante que ele se 

conheça também: coloque-o 

na frente do espelho, aponte 

e fale o nome  do bebê e o seu 

próprio nome.

Demonstre afeto: dê carinho, 

falando de forma doce com 

ele, dê beijos e oriente que os 

demais familiares da casa 

também façam.



Estimule seu filho a manter 

conversas: quando ele estiver 

falando, escute com atenção, 

olhe nos olhos dele e 

demonstre interesse. Depois 

responda com carinho e 

alegria, mesmo que muitas 

vezes, não entenda o que ele 

disse.

9 aos 12 meses

Ensine-o palavras novas e 

faça perguntas simples: ''Cadê 

o papai?'' ''Onde está o 

cachorro?''. 

Quando a criança pedir algo 

apontando o dedo, diga o 

nome do objeto para que ele 

comece a se acostumar e 

repita com você.



           Continue falando de 

forma correta com a criança. 

Quando pedir algo por 

gestos, questione, fazendo 

com que ela fale o que quer.

Conte histórias para seu filho: 

mostre as figuras de revistas 

e livros e interprete a história. 

Mostrando objetos e animais 

e ensinando seus sons: ''tic-

tac'' ''au au'' ''bi bi''

Dê a ele pequenas tarefas: 

como pegar o copo, jogar a 

            bola, pentear a boneca.

Pergunte qual o seu nome. 

Peça que lhe aponte as suas 

partes do corpo, ou de uma 

boneca. Ex: ''Cadê o pé?'' 

''Onde fica o nariz?"

12 aos 18 meses



Caso a criança ainda faça uso de chupetas e mamadeiras, já é 

hora de começar a retirar o hábito. Estes hábitos causam 

malformações em suas arcadas dentárias, o que futuramente 

poderá prejudicar sua fala, sua respiração e seu sono. Chupar 

dedo também é um hábito prejudicial. Se seu filho usa chupeta ou 

chupa dedo ao dormir, aproveite e tire os mesmo da boca, assim 

que ele pegar no sono. Comece a estimular a retirada também 

durante o dia. Até o final desta faixa etária, seu filho já não deve 

estar fazendo uso dos mesmos.

18 aos 24 meses

Fale com ele de maneira 

carinhosa, com doçura na 

voz, mas não ensine as 

palavras de maneira 

incorreta como ''Quelo bincá 

com o nenê''. Ele está 

aprendendo a falar, é 

importante que ensine as 

palavras de maneira 

correta.

Também evite usar palavras 

no diminutivo (cachorrinho, 

bolinha e outras), para a 

criança é mais difícil 

reproduzí-las.

Brinque de fantoches com a 

criança: ela adora brinquedos 

que se movem e falam. 

Passeie com a criança e fale 

sobre as coisas que vêem, 

descrevendo o que ela está 

fazendo, sentindo e ouvindo.



Continue a descrever as 

atividades que estão fazendo, 

questionando ele, e ensinando 

que conte junto. Vá 

acrescentando novas 

palavras as frases dele

Continue a contar histórias: 

estimule a criança a dar vida 

aos personagens, inventando 

outro fim para história, 

usando objetos da casa para 

estimular sua imaginação.

2 anos

É importante desde cedo, 

ensinar seu filho a gostar do 

hábito de ler. Mesmo que 

ainda não esteja na idade 

para leitura, a rotina de ler 

livros com ele o ajudará no 

futuro. Escolha livros para a 

idade dele, com figuras 

grandes e coloridas.

Ensine também a 

cumprimentar, dar tchau, 

dizer obrigado e pedir 

desculpas

Use fantoches também, faça

com que o fantoche questione a 

história e faça diversas perguntas 

para a criança, estimulando

ela a conversar.



Estimule o hábito de leitura, 

continue a contar histórias.

Conte histórias e peça que a 

criança conte para outra 

pessoa da casa.

Questione seu filho na hora

do banho e das brincadeiras 

diárias, estimulando-o a falar 

mais das atividades dele, 

como: ''Do que você está 

brincando?'', ''Para que serve 

esse brinquedo?'', ''O que

você está comendo?'’ e

‘'Já lavou a barriga?''

Ensine músicas e rimas, e 

estimule que a criança cante e 

repita.

3 anos



4 anos

Leia histórias cada vez 

maiores.

Permita também que a 

criança crie e conte histórias. 

Estimule a criança a contar 

mais das suas tarefas para 

todos da casa: do que 

brincou, sobre o filme que viu, 

o que almoçou, como foi o 

passeio.

Ensine as cores, tamanhos 

(pequeno, médio, grande), 

consistências (macio/duro), 

temperatura (frio/quente) e 

momentos do dia (manhã, 

tarde e noite), por exemplo.



Converse sobre muitas coisas 

com seu filho. Aproveite e 

incentive-o a  falar de seus 

sentimentos, idéias, sonhos, 

desejos e medos.

Ensine novas canções, rimas 

ou versos de memória.

Leia contos e histórias. 

Depois pergunte sobre o que 

ouviu, estimule a criança a 

contar para outras pessoas 

ou para um boneco, por 

exemplo.

5 anos

Escute e preste atenção 

quando ele fala, ajude a 

criança a usar mais palavras, 

questionando sobre o que ele 

conta e dando detalhes.



Seu filho já está na idade de 

ser alfabetizado, estimule o 

gosto pela leitura e continue 

lendo histórias para ele, 

mostre a diferença das 

gravuras e das letras.

Estimule sempre a recontar as 

histórias e também criem 

novas histórias. Será 

divertido!

Assista com ele programas de 

televisão e vídeos, e peça que 

conte sobre o que viu e o que 

mais gostou.

Seu filho nessa idade faz 

muitas perguntas, responda 

todas com paciência. 

Aproveite esse momento para 

ensinar mais coisas a ele.

6 anos



Converse com ele sobre 

como ele se sente, estimule 

suas idéias. Faça perguntas 

no passado, como coisas 

que fizeram ontem, ou até 

na semana passada. 

Planejem coisas para o 

futuro, como: dar banho no 

cachorro no final de 

semana, o passeio que 

farão no domingo, a comida 

que precisam comprar 

quando forem no mercado. 
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