
ESTIMULAR A EVOLUÇÃO 
DAS CRIANÇAS FAZ TODA 

A DIFERENÇA
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5-6 ANOS:

4-5 ANOS:

3-4 ANOS:

18-36 meses:

0-18 meses:

Escreva seu nome

COLE SUA FOTO

COLE UM DESENHO

A régua deve ser 
colada a partir de 
50cm do chão.

Leia para seu filho e desperte o 
seu gosto pela leitura.

Construir, desenhar, modelar, 
montar quebra-cabeças, rasgar, 
recortar, colar, montar enfeites com 
sementes, folhas secas e areia 
são atividades que desenvolvem 
a motricidade fina e estimulam a 
criatividade.

Ensine seu filho a dizer seu nome 
completo, endereço e telefone, 
bem como o nome dos pais ou 
responsável.

Estimule-o a falar o que deseja e 
escute com atenção o que ele diz.

Conte histórias e peça a ele que 
também conte algumas para você. 
Estimule a imaginação da criança.

Ensine as posições que os objetos 
ocupam no espaço, como em frente, 
atrás, em cima ou embaixo.

Ensine para ele sua importância 
na organização da casa.

Suas mãos estão cada vez mais 
ágeis, ofereça lápis de cor, giz e giz 
de cera para desenhar livremente.

Estimule seu filho para que diga 
versos, rimas e poesias. Conte 
histórias conhecidas ou criadas por 
você, depois faça perguntas sobre os 
personagens, assim você verá se seu 
filho entendeu a narração.

Peça ao seu filho para que organize 
seus brinquedos e guarde suas 
roupas, assim ele se sentirá útil.

Cante músicas que o ajudem a 
conhecer as partes do corpo, como 
“cabeça, ombros, joelho e pés”, 
tocando essas partes do corpo e 
solicitando que o imite.

Deixe-o brincar com água, 
passando de um recipiente para 
outro.

Aos 2 anos seu filho já corre 
com segurança, gosta de realizar 
coisas sozinho e começa a rabiscar. 
Participe com seu filho nas 
brincadeiras: jogos de encaixe e de 
memória e quebra-cabeças ajudam 
a desenvolver o pensamento e a 
imaginação.

Para o desenvolvimento da 
audição, brinque de se esconder 
ou esconder brinquedos que façam 
barulho e peça que os encontre.

Fale com voz alegre, suave e sorria durante todos os momentos que 
estiverem juntos.

Para estimular que a criança firme a cabeça, coloque-o de bruços e 
movimente um brinquedo na sua frente em diferentes posições.

Em torno dos 6 meses, seu filho já tem condições de sentar sozinho: 
coloque-o entre travesseiros e deixe perto dele brinquedos para que os 
pegue.

Próximo aos 9 meses, para estimular que engatinhe, coloque um 
brinquedo na sua frente e vá distanciando aos poucos.

Pergunte “Onde está o papai?”, “Onde está a mamãe?”. Ensine a bater 
palmas e dar tchau.

Em torno dos 12 meses, seu filho começará a dar os primeiros passos 
sozinho. Dê a ele pequenas tarefas, como buscar o sapato ou pegar a bola 
e atirá-la.

A família tem papel fundamental na promoção do desenvolvimento infantil. 
À medida que interage com seu meio social e físico, recebendo afeto, 
cuidado e estímulos adequados de seus cuidadores, a criança adquire 
confiança para explorar e conhecer o mundo que a cerca. Nesse processo, 
o brincar representa a atividade essencial da criança, um direito que 
deve ter espaço privilegiado em sua rotina. Momentos de recreação, lazer, 
brincadeiras ao ar livre, jogos e experiências culturais e artísticas são 
vivências que concorrem para o crescimento pleno das crianças.

O brincar promove o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e da 
linguagem, conduzindo a criança para a socialização e convivência familiar 
e comunitária saudável. É na brincadeira que ela desperta sua criatividade, 
fortalecendo sua autoestima e presença no mundo.

Pensando nisso, o Primeira Infância Melhor (PIM) criou esta régua com o 
objetivo de apoiar as famílias na protagonização do cuidado às crianças. 
A Girafa do PIM convida as famílias e crianças a interagirem, brincarem e 
conhecerem mais sobre o desenvolvimento infantil.

Resgate brincadeiras, histórias, jogos e canções! Abra espaço para o 
lúdico, para a magia e a imaginação. Brinque com suas crianças!

+55 (51) 3288.5955 / 5887 

 pim@saude.rs.gov.br    |     pim.saude.rs.gov.br 

PIMRS     |                 PIM _RS

Esta régua foi desenvolvida pelo Departamento de Ações 
em Saúde (DAS) da Secretaria Estadual da Saúde do Rio 
Grande Sul (SES/RS) por meio do PIM e com o apoio da 
Coordenação da Saúde da Criança e do Adolescente. 
Todas as famílias atendidas pelo PIM foram beneficiadas 
com a régua e as equipes de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
todo o Rio Grande do Sul também receberam o material.


