
 

  
 

       

               
  

             

                  

              

           

             

             

     

            

             

              

  

 

 

 

  

 

 

  

 
     

 

Folha de Metas das Palavras Favoritas (F-words) 

Nome: João Paulo Data: 20/04/2020 

Instruções: Por favor, use esse formulário para escrever uma meta para cada uma das suas Palavras  
Favoritas (F -words – Funcionalidade, Família, Saúde, Diversão, Amigos & Futuro) e explique o porquê elas 
são importantes para você. Elas podem ser  metas que você gostaria de desenvolver em casa,  na terapia,  
na escola e/ou na comunidade. Juntos, vamos em busca das metas que são importantes para você! 

FUNCIONALIDADE: 

Meta:  Aprimorar a fala, aprender a escrever seu nome e a identificar letras e números. 

Para se comunicar de maneira que as pessoas entendam e assim ter mais independência. Por quê?! 

FAMÍLIA: 

Meta: Brincar mais com a família e ajudar nas atividades de casa com a família. 

Para se aproximar cada vez mais da família e aprender coisas novas com ela. Por  quê?!  

SAÚDE: 

Meta: Ter mais agilidade e coordenação motora aprimorada. 

Para poder melhorar nos esportes que pratica e ter uma vida sempre saudável. Por  quê?!  

DIVERSÃO: 

Meta: Oferecer mais passeios com os amigos, a família e a escola. Aprender a usar o celular. 

Para ter uma vida social ativa e ser feliz e se comunicar com as pessoas para se desenvolver 
mais. 

Por quê?! 

AMIGOS: 

Meta: 

Por  quê?!

Frequentar  mais  a  casa  de  amigos. 

  Para  ter  a op ortunidade  de  conhecer  outras  realidades  e  aprender  com  os  amigos. 

FUTURO: 

Meta: 

Por quê?! 

Ser independente nas atividades, melhorar a fala e a coordenação motora e aprender uma 
profissão. 

Para ter autonomia, inclusive financeira, e poder participar das atividades sociais. 

Adaptado de Fuller & Susini, 2015 Adaptado de Rosenbaum, P., & Gorter, J.W. (2012). The ‘F-words’ in Childhood Disability: I swear this is how we should think! 
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