
 

 

 

 

Aqui você encontra modelo de plano de aula pronto GRÁTIS! com acesso imediato 

com base na Diretriz Curricular Nacional e o Referencial Curricular Nacional com 21 

atividades lúdicas. 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL – BERÇÁRIO 1 

IDADE: 11 MESES A 12 MESES 
 

 

Aluno:...................................................................................................................................... 

Idade:............................................... Data de Nascimento:............../............../....................... 

Data da Avaliação:............/.............../............... 

 

 

 

Cognitiva Sim Não 

Utiliza a sua mão preferida para atividades de precisão, enquanto a outra 
serve de auxiliar. 

  

Seu desenvolvimento motor e cognitivo lhe oferece suficiente 
informação sobre os objetos, motivo pelo qual é desnecessário leva-los à 
boca para conhece-los; 

  

Sua memória de longo prazo lhe permite recordar situações ocorridas há 
semanas. 
Procura os brinquedos favoritos onde usualmente são guardados; 

  

Gosta de experimentar com causas que tenham consequências 
imediatas; 

  

Gosta das cores vivas e diferencia as tonalidades de cor;   

É uma imitadora nata, muitas das suas habilidades e destrezas são 
adquiridas por este meio. 
Arquiva em sua memória tudo que observa; 

  

Os conceitos de aqui, ali, perto e longe começam a ser interiorizados em 
associação com a recentemente adquirida capacidade de locomoção; 

  

Obedece a ordens simples: ”Traga o brinquedo, Aponte o papai”.   

 

 

 

Sócio afetivas Sim Não 

Pode preferir certos alimentos e roupas. 
Gosta de alguns alimentos e de outros não; 

  

Diverte-se comendo com as mãos;   

Mexe a cabeça em sinal de negação;   

É carinhosa com os brinquedos, abraça-os, beija-os, fala com eles.   

 

 

 



 

 

Linguagem e Comunicação Sim Não 

Emite de duas a cinco palavras e conhece o seu significado;   

Sua linguagem compreensiva será sempre mais extensa, podendo 
compreender mais palavras do que aquelas que verbaliza; 

  

A criança vive um período estacionário, de lento desenvolvimento da 
linguagem e aprendizagem de palavras, pois dedica a maior parte da sua 
energia a dominar as destrezas vinculadas à locomoção; 

  

Emite “monólogos” que aparentemente, lhe divertem muito;   

É capaz de expressar suas emoções com gestos e abraços e ao mesmo 
tempo demonstrar empatia pelos demais; 

  

Gosta de escutar canções infantis;   

Gosta que lhe leiam contos infantis e reconhece a figura de alguns 
animais. 

  

 

 

 

Motricidade Fina Sim Não 

É provável que nesta idade a criança empregue a preensão tipo pinça, ou 
seja, juntando o polegar e o indicador. 
Esta destreza continuará a ser desenvolvida, alcançando aos 24 meses 
um elevado nível de perfeição; 

  

Coloca, tira, insere objetos pequenos com maior precisão. 
Pode introduzir uma moeda num cofrinho ou a chave no miolo da 
fechadura. 

  

 

Motricidade Ampla Sim Não 

Domina o engatinhar e as posições sentado e ereto e é provável que já 
caminhe. 
Se caminha, fará isso buscando o seu centro de gravidade, o que 
consegue inclinando o seu corpo para frente, separando as pernas e 
apoiando toda a planta do pé; 

  

Quando para ou caminha, o fará por pouco tempo;   

Se está em pé ou caminha, poderá faze-lo com um brinquedo em sua 
mão; 

  

Sobe nos móveis. 
Engatinha para subir e descer escadas. 
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