
ENCARTE ESPECIAL

MÊS DAS CRIANÇAS

A gravidez é um acontecimento especial 
na vida da mulher e da família. Durante 
nove meses, o corpo desenvolverá um 
complexo sistema biológico, gerando 
modificações físicas, acompanhadas de 
descobertas emocionais. A mulher passa 
por significativas transformações que 
podem gerar medos, angústias e 
fantasias sobre o que acontece com ela e 
o bebê. É essencial que o vínculo entre 
mãe e bebê se inicie já nos primeiros 
meses de gestação. Ingrid da Silva, de 19 
anos, mora em Viamão e está há 24 
semanas à espera de Ana Júlia. Mesmo 
com a gravidez planejada e já tendo um 
filho anterior, ela ficou muito feliz e meio 
assustada com o anúncio da gestação. 
Em relação ao apoio familiar, ela é direta: 
“Se antes já era mimada pelo meu 
marido, agora sou trinta vezes mais. 
Recebi apoio dos dois lados, tanto da 
minha família quanto da dele. Agora eu 
me sinto acolhida”, comenta. Segundo ela, 
a gestante passa por um turbilhão de 
emoções e com a chegada do bebê, é 
fundamental esse suporte. Além da 

Este encarte é um oferecimento do Primeira Infância 
Melhor (PIM), política pública pioneira no Brasil, uma 
ação transversal de promoção do desenvolvimento 
integral na primeira infância.  A primeira infância 
compreende o período da vida que envolve a 
gestação, o nascimento e os primeiros seis anos de 
idade, etapa  essencial na formação da pessoa, na 
construção da personalidade e das interações sociais. 
O PIM  se desenvolve através de visitas domiciliares e 
atividades comunitárias realizadas semanalmente a 
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, 
visando o fortalecimento de suas competências para 
educar e cuidar de suas crianças.  Neste encarte 
abordaremos aspectos importantes para o 
desenvolvimento infantil. Nosso enfoque é fornecer a 
você, leitor, algumas informações sobre o momento 
mais sublime da vida: a primeira infância.

família, Ingrid é acompanhada 
quinzenalmente pelo Programa Primeira 
Infância Melhor (PIM), política pública que 
atua através de visitas domiciliares na 
promoção do desenvolvimento integral da 
primeira infância desde a gestação até os 
seis anos. “Não só os cuidados do 

pré-natal, mas todo esse trabalho, esse 
acolhimento que vem do PIM. É um amparo 
de pessoas de verdade me falando tudo o 
que quero saber”, completa Ingrid. Esse é um 
momento importante para toda a família. A 
chegada de um filho requer apoio e acolhida 
da gestante por todos os membros. 

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), "assistência ao pré-natal" é 
um conjunto de cuidados médicos, 
nutricionais, psicológicos e sociais 
destinados a proteger o feto e a mãe 
durante a gravidez, parto e puerpério, 
tendo como principal finalidade a 
diminuição da morbimortalidade materna 
e perinatal (período de até 29 dias após o 
nascimento). O ideal é que quando o 
desejo para maternidade se manifestar, o 
casal se vincule a algum serviço de saúde 
para realizar uma avaliação médica. Esta 

rubéola, HIV, glicemia (diabetes), grupo 
sanguíneo e fator Rh, urina e outros que o 
obstetra julgar necessário. Esses exames 
serão, possivelmente, repetidos no decorrer 
da gestação. É recebida, também, a vacina 
antitetânica. A ultrassonografia obstétrica é 
um exame útil na assistência ao pré-natal. As 
informações serão registradas na Carteira da 
Gestante que é um documento onde constam 
todos os dados, relevantes para qualquer 
profissional de saúde que precise atendê-la 
durante a gravidez. Esse cartão deverá ser 
levado em todas as consultas e no dia do 
parto. É fundamental que a gestante realize 
sete ou mais consultas médicas, 
considerando que sempre é avaliado o 
estado geral da gestante, pressão arterial, 
crescimento uterino, batimentos cardíacos, 
movimentos fetais, etc.

O Início
da Vida

A importância
do Pré-Natal

atitude aumentará as chances de uma 
gravidez saudável. Porém, como na 
grande maioria das vezes esta avaliação 
não acontece, deve-se dar início ao 
pré-natal, tão logo a gravidez seja 
confirmada. Na primeira consulta, o 
exame é completo, inclusive com 
avaliação ginecológica. Todas as 
informações sobre o histórico de doenças 
da família devem ser fornecidas à equipe 
de saúde e a gestante deve aproveitar o 
momento para esclarecer todas as suas 
dúvidas sobre as futuras transformações 
do seu corpo. Serão solicitados exames 
laboratoriais com o objetivo de se detectar 
algum problema materno que possa 
afetar a saúde do bebê e garantir o bom 
desenvolvimento da gestação, como: 
hemograma, sorologia para sífilis e 
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O PIM está presente em 
253 municípios gaúchos, 
atualmente, atendendo 53 
mil famílias e beneficiando 
58 mil crianças. 



As mudanças da dinâmica de 

comportamentos sociais estão fazendo com 

que os homens participem cada vez mais do 

que antes era atribuído mais ao universo 

feminino. As crianças crescem e se 

desenvolvem a partir de referências. Os 

adultos costumam ficar encantados ao assistir 

à imitação de suas crianças. O que parece 

uma ingênua brincadeira, no entanto, reflete o 

processo de aprendizagem e, em outro nível, 

de socialização. É a partir da identificação com 

os pares e com os adultos que se 

O que é puerpério?
O puerpério, também denominado quarentena, é um período que exige cuidados e tem 
duração aproximada de 42 dias. Nessa etapa, é normal a mulher sentir vontade de chorar 
sem motivo aparente, irritar-se com facilidade, presentar tristeza e desânimo. O apoio do 
companheiro(a) e/ou da família, bem como da rede de serviços é importante para a 
mulher superar estas dificuldades. Carinho e compreensão mútuos são fundamentais 
para todos os integrantes da  família e funciona como um elemento fundamental para o 
bem viver. Se a família estiver tranquila, o bebê também estará.

Amamentação
Este é um dos momentos mais ricos e importantes 

na sua relação com o seu bebê. O vínculo afetivo 
que pode ser estabelecido na hora da mamada 

proporcionará melhor desenvolvimento emocional 
para seu filho. O bebê que mama tem melhor 

desenvolvimento físico, motor e emocional. Olhar 
nos olhos de seu filho, conversar suavemente com 

O leite materno é o melhor 
alimento para o bebê porque 
contém todos os nutrientes 
necessários para seu completo 
crescimento e desenvolvimento.

Não existe leite fraco

A alimentação nos 
primeiros seis meses 

deve ser exclusiva 
com leite materno.

Vamos falar sobre paternidade?
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ele e tocá-lo com carinho quando o estiver 
amamentando reforçará o vínculo e a confiança 
entre vocês. O ato de amamentar proporciona um 
prazer físico para a mãe e para o bebê. Ele sente a 
respiração, o calor e ouve os batimentos do 
coração da mãe trazendo grande conforto físico e 
emocional. 

10 Dicasde amamentaçãode amamentação

Fique atenta: Podem surgir pequenas fendas 
no mamilo. Essas devem ser bem cuidadas 
para evitar o surgimento de rachaduras.

Se você sentir muita dor, calor e 
vermelhidão nas mamas, procure 
orientação médica.

Use o seu próprio leite para passar nas 
rachaduras, ele é cicatrizante.

Deixe escorrer água morna nas mamas 
para ajudar o leite em excesso a sair.

Faça sempre a higiene das mamas com 
água e sabão neutro. Evite cremes.

Após as mamadas, lembrar-se de colocar o 
bebê em posição para arrotar; acomode a 
cabecinha no seu ombro.

Você deve auxiliar seu filho a acomodar o 
mamilo em sua boca. Isto evitará que ele se 
afogue.

Quando estiver amamentando, é importante manter a posição correta, ou seja, a barriga do bebê 
deve estar voltada para a sua barriga. Mantenha a cabeça do bebê levemente inclinada para 
cima. Isto evitará com que ele se afogue.

 Quanto mais seu bebê sugar, mais leite 
você produzirá.

Você deve ingerir líquido em grande 
quantidade, principalmente água (pelo 
menos 1 litro por dia), chás e sucos também.

estabelecem os laços e os vínculos afetivos. 

Meninos cuidados por homens adultos tem 

maior probabilidade de perceber com 

naturalidade a possibilidade de desempenhar 

esta função quando ele for o adulto, por 

exemplo. As relações de gênero se dinamizam 

à medida em que as crianças observam o 

comportamento dos adultos nestas atividades, 

ampliando, questionando e resignificando o 

masculino e o feminino. Muitas vezes não 

percebemos que o cuidado é também uma 

habilidade e que se aprende ao longo da vida.



Cuide do desenvolvimento do seu filho
É importante que seu filho consiga, até o final de cada faixa etária:

• Imitar atitudes simples dos adultos

• Avisar a necessidade de fazer xixi e cocô

• Falar frases com quatro ou mais palavras

• Correr com segurança

• Segurar o copo e a colher com firmeza

2 A 3 ANOS

• Subir e descer degraus baixos

• Falar frases com três palavras

• Nomear alguns objetos do seu cotidiano

• Segurar um brinquedo enquanto caminha

• Comer, segurando o talher com a própria mão

18
 A

 2
4 

M
ES

ES

• Cumprir pequenas ordens como
“pega o brinquedo” e “me dá”

• Dar pequenos passos com apoio

• Empregar pelo menos uma
palavra com sentido

• Fazer gestos com a mão e a
cabeça (não, tchau, bate palmas)

9 a 12 MESES

• Mudar da posição de barriga para baixo para
a posição de costas e vice-versa

• Procurar com os olhos objetos a sua frente

• Sentar com ajuda ou sozinho por algum tempo

• Balbuciar e sorrir quando interage com as pessoas

3 a 6 meses

12 a 18 meses
• Caminhar com equilíbrio

• Chutar uma bola

• Combinar pelo menos duas palavras ao falar

• Segurar o copo com a própria mão

0 a 3 meses
• Manter firme a cabeça quando levantada

• Fixar seu olhar durante alguns segundos no rosto
das pessoas e nos objetos

• Emitir sons para se comunicar

• Mover a cabeça em direção ao lugar de onde
    vem algum som ou voz

6 a 9 meses

• Prestar atenção quando ouvir seu nome

• Emitir sons e imitar outros que ouve

• Brincar de atirar e buscar objetos

• Começar a arrastar-se e/ou engatinhar

• Sentar sozinho e conservar o equilíbrio

3 a 4 anos

• Relacionar-se bem com adultos e crianças conhecidas

• Formar quebra-cabeças simples, de 2 a 4 peças

• Vestir, tirar e abotoar roupas com auxílio

• Saltar com segurança e pular num pé só

4 
a 

5 
an

os

• Vestir e tirar a roupa sozinho

• Colocar objetos por ordem de tamanho

• Reconhecer as posições: acima, abaixo, em frente e atrás

• Formar quebra-cabeças de até 6 peças

• Ser capaz de expressar preferências e ideias próprias

• Correr, saltar e subir com segurança

5 
a 

6 
AN

OS • Compreender o que pode ou não fazer

• Correr, saltar e subir com coordenação

• Fazer muitas perguntas

• Ter independência na sua rotina

• Colorir bem e recortar com precisão

É fundamental que a criança 
seja estimulada com carinho. 

Isso favorecerá seu 
desenvolvimento saudável e 
feliz. Caso haja algo que a 
criança ainda não realize, 

estimule diariamente e logo ela 
estará fazendo.



Procure compreender a criança e saber o que 
esperar dela.

O Rio Grande do Sul é referência em
Primeira Infância

Oferecimento

A Política Pública Primeira Infância Melhor 
(PIM) integra, desde o ano de 2003, as 
estratégias de governo do Estado do Rio 
Grande do Sul  para o Desenvolvimento 
Integral da Criança. Através do trabalho 
intersetorial, visa o protagonismo familiar, 
atenção e proteção e prioriza ações junto às 
famílias em maior situação de vulnerabilidade 
social e risco. Inspira outros programas 
voltados à primeira infância em municípios 
e/ou estados do país,  como o programa 
Cresça Com Seu Filho, de Fortaleza (CE), São 

Paulo Carinhosa, de São Paulo (SP), Atenção 
Melhor à Infância, de Vila Velha (ES), Atenção à 
Primeira Infância e à Maternidade, de Munhoz 
de Melo (PR) e Primeira Infância Ribeirinha (AM). 
É membro da Rede Nacional Primeira Infância 
(RNPI) e referência para os eixos da PNAISC - 
Política Nacional para a Atenção Integral à 
Saúde da Criança do Ministério da Saúde e 
para o  Marco Legal da Primeira Infância, em 
tramitação no Senado. Mais informações 
acesse o site www.pim.saude.rs.gov.br ou 
ligue (51) 3288.5955.

Vamos
brincar

mais?

Quando o bebê nasce ele é totalmente dependente dos cuidados de seus 
pais e/ou familiares. Portanto, é fundamental que a família aprenda a 
conhecer suas características, etapas do desenvolvimento, gostos e 
preferências, além de estar atenta as suas formas de comunicar desejos 
e sentimentos. Na medida em que interage com seu meio social e físico, 
recebendo afeto, cuidado e estímulos adequados de seus cuidadores, a 
criança vai adquirindo 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 
desenvolvimento pleno das crianças. O 
brincar promove o desenvolvimento 
cognitivo, motor, emocional e da linguagem, 
conduzindo a criança para a socialização e a 
convivência familiar e comunitária saudável. 

É na brincadeira que ela desperta sua criatividade, fortalecendo sua 
autoestima e presença no mundo. Brinque com suas crianças! Resgate 
brincadeiras, histórias, jogos e canções! Abra espaço para o lúdico, a 
magia e a imaginação. Os benefícios dessa iniciativa vão para além da 
trajetória individual das crianças, influenciando todo seu entorno social e 
cultural. Afinal, o que você faz pelo seu filho agora, vale para toda a vida.   

O despertar da atenção 
carinhosa e cuidadosa para a 
primeira infância garante uma 
mudança em direção a uma 
sociedade mais integrada, 
menos violenta e mais saudável.

Se acalme - respire fundo antes de chamar a 
atenção de seu filho ou filha. Evite discutir os 
problemas enquanto estiver com raiva.

Seja o exemplo - é preciso que você 
mantenha um comportamento que possa ser 
seguido pela criança. Seu filho aprenderá 
muito mais com o seu exemplo do que com o 
que você diz a ele sobre o que é certo ou 
errado.

Não deixe que a raiva ou o stress acumulados 
por outras razões se manifestem nas discussões 
com seus filhos - seja justo e não espere que as
crianças se responsabilizem por coisas que não 
lhes dizem respeito.Deixe as consequências naturais do 

comportamento inadequado acontecerem ou 
aplique consequências lógicas. Importante: 
consequências são diferentes de punições. 
Estas últimas machucam as crianças, física e 
emocionalmente, deixando-as com raiva, 
inseguras e tristes. Já as consequências 
ensinam. Mas é preciso ter cuidado para não 
submeter a criança a situações de perigo.

Considere as opiniões e ideias dos seus 
filhos. Muitas vezes as explicações sobre o 
ocorrido não são nem escutadas pelos pais. 
É importante ouvir o que as crianças têm a 
dizer. A conversa é fundamental. 

Peça desculpas, todos erramos - caso tenha 
errado e se arrependido, peça desculpas às 
crianças. Elas aprendem mais com os exemplos 
que vivenciam do que com os nossos discursos.

Dicas para uma educação não violenta
Por Não Bata, Eduque
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