
O modelo da CIF1 e as ‘Minhas Palavras Favoritas’2

Saúde 
Todo  mundo  precisa  estar  em forma  e saudável,  
incluindo  eu  ! Ajude -me  a encontrar maneiras  de  

me manter saudável  . 

Estrutura e Função do Corpo 

Funcionalidade 
Pode ser que eu faça as coisas de maneira diferente, 
mas  eu  POSSO fazê -las.  O jeito que  eu  faço, não  
importa. Por favor,  deixe -me tentar! 

Atividade 

Amigos 
Ter  amigos  é importante.  Por  favor,  dê  
oportunidades para eu fazer amizades. 

Participação 

Fatores Ambientais 

Família 
Minha  família  me  conhece  muito bem  e eu  acredito que  eles  

fazem  o melhor para mim. 
Ouça -os. Converse com eles. Respeite -os. 

Fatores Pessoais 

Diversão 
A vida  precisa  de  diversão!  Por  favor,  ajude -me  a fazer  

atividades  que eu acho divertidas. 

Futuro 
Por  favor,  encontre  maneiras  de  eu  participar  e  ser  incluído  na  minha  comunidade! 

Para  mais informações, visite  o site:  
www.canchild.ca/f-words 
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