
  
 

      

  

   

 

  

 

  

  

 

 

 

  

   

    

 

   

As  ‘Minhas  Palavras  Favoritas’

no desenvolvimento infantil 

 

Queridos pais… 

Vocês já ouviram falar das ‘Minhas 
Palavras Favoritas’ no 

desenvolvimento infantil? 

Elas são seis Palavras Favoritas (Funcionalidade, 

Família, Saúde, Diversão, Amigos e Futuro) que são 

baseadas no modelo da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (OMS, 

2001). As ‘Minhas Palavras Favoritas’ representam seis 

principais áreas do desenvolvimento infantil. 

Funcionalidade: Refere-se ao que a pessoa faz. A 

maneira como ela faz não é importante. 

Família: Representa o principal ambiente de todas as 

crianças. 

Saúde: Refere-se à maneira como as crianças 

permanecem fisicamente ativas, incluindo exercícios e 

outras oportunidades de lazer. 

Diversão: Inclui atividades específicas em que as 

crianças estão envolvidas ou gostam de participar. 

Amigos: Refere-se às amizades com outras crianças; o 

desenvolvimento social é um aspecto essencial da 

personalidade. 

Futuro: É disso que se trata o desenvolvimento infantil! 

Refere-se às expectativas dos pais e das crianças e 

sonhos para o futuro. 

Adaptação da estrutura da CIF (2001) com as ‘Minhas 
Palavras favoritas’ (Rosenbaum & Gorter, 2012). 

Dicas para usar as 

‘Minhas Palavras Favoritas’! 

o Foque  nas  habilidades  da  criança.  Converse  com  
a equipe da escola sobre o que sua criança  
pode fazer e os seus potenciais para ajudar a   
alcançar os objetivos escolares. 

o Complete a Carta de Apoio para  a  escola 
para oferece-la à equipe da  escola  da sua  
criança.  Essa é uma  maneira de começar  a 
se envolver  com os  profissionais. 

o Complete  os  Instrumentos  da  Minhas  Palavras  
Favoritas com a sua criança  para mostrar à 
equipe da  escola o que ela  gosta (por exemplo:  
o que faz para ter divers
fisicamente  ativa,  e os in
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Levando as ‘Minhas Palavras Favoritas’ 
para as escolas 

Introduzindo os ‘Instrumentos da 
Minhas Palavras Favoritas’ 

Termo de Compromisso, Colagem, Perfil, Folha de 
Metas e Carta de Apoio para a escola! 

Como cada instrumento pode ajudar você? 
TeFrm-o wde oCormdpsromTioosso: Plsreefnochra  o STecrmhoolo de 
Compromisso das Palavras Favoritas com sua criança  e 
compartilhe com a equipe  da  escola  para  mostrar  o 
que  é importante  para  sua criança. 

Colagem: Façaa Colagem das Palavras Favoritas com  sua  
criança! Isso possibilita  uma maneira visual de mostrar  para 
a equipe da escola  o que é importante para sua criança. 
Perfil: Complete o Perfil das Palavras Favoritas  para  a 
equipe  da  escola  colocar  no arquivo de  dados  
escolares sobre a sua criança. 

Folha de Metas: Trabalhe com a equipe da escola  para 
preparar para sua criança objetivos escolares baseados nas  
‘Minhas Palavras Favoritas’. Discuta o porquê esses  
objetivos são importantes para você e sua criança. 
Carta  de  Apoio  para  a escola: Crie  sua  própria  carta  de  apoio  
quando sua  criança  está  iniciando em  uma  nova  escola  ou  
iniciando reuniões sobre programas educacionais  
individualizados.  Preencha  a carta  e entregue-a com  os  outros  
Instrumentos das Minhas Palavras Favoritas para o arquivo de  
dados escolares do seu filho. 

Termo de Compromisso das Minhas Palavras 
Favoritas: 

Perfil das Minhas Palavras Favoritas: 

Aprenda mais sobre as Minhas Palavras 

Favoritas lendo o artigo de publicação 

ooriginal: (Rosenbaum & Gorter, 2012) 
ou visite o site: www.canchild.ca/f-words 

Faça o downloading dos ‘Instrumentos 

das Minhas Palavras Favoritas’ 
gratuitamente no site do CanChild 

www.canchild.ca/f-words 

Tem perguntas sobre as minhas Palavras Favoritas? 

contate: canchild@mcmaster.ca 
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