
Notas de orientação para reuniões escolares 

Olá a todos!

Meu nome é  eu sou a mãe/pai do(a) que está agora com anos de 
idade. 

Como você pode ver nos documentos do nosso filho(a) (nome da 
criança) é diagnosticadocom . 

! Deixeeute contarsobreas habilidadesdo(a)   .

 

 

,
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Antes de eu começar a explicar os desafios e necessidades causados pelo seu diagnóstico, 

quero contar primeiro sobre como meu filho (a) é maravilhoso(a), com base nos materiais que 

Neste momento, eu usarei uma abordagem baseada nos pontos fortes do meu filho (a), por meio 
das “Minhas Palavras Favoritas” nas Deficiências da Infância. Essas palavras são fundamentadas na 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial 
da Saúde. As Minhas Palavras Favoritas nas Deficiências da Infância estão descritas em um artigo 

científico intitulado “As Minhas Palavras Favoritas nas Deficiências da Infância: Eu juro que é 

assim que devemos pensar!” publicado pelos médicos pesquisadores do CanChild Drº Rosenbaum 
e Drº Gorter. Essas seis Palavras Favoritas que, segundo os autores, deveriam ser o foco em todas as 

discussões sobre deficiências na infância, são: Funcionalidade, Família, Saúde, Diversão, Amigos e 
Futuro. 

tenho

Aqui estão alguns documentos que podem ajudar a destacar as habilidades do(a) 
: 

• Termo de Compromisso das Palavras Favoritas: Este é um documento que representa 

um informal, mas sério, acordo entre meu filho(a) e quem 

ele(a) possui como rede de apoio. 

• Colagem das Palavras Favoritas: Esta é uma colagem quemostraum panorama atual do meu 

filho(a) e essas fotos sãomuitosignificativas. 

• Perfil das Palavras Favoritas: Por favor, mantenha isso nos dados sobre meu filho(a). Este 

documentopodecontarpravocêmuitosobremeufilho(a)eassuaspreferências. 

• Folha de Metas das Palavras Favoritas: Esses são os nossos objetivos para a escola. Por 

favor, nos ajude a tentar organizar o dia dele(a) para que possamos alcançar os 
objetivos. 

Obrigada por esse tempo dedicado a aprender mais sobre o(a) e sobre o 

que é importante pra ele(a) e para nossa família. 
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Notasdeorientação para reuniões escolares 
– Anotações de exemplos de objetivos 

Funcionalidade : 

Família: 

Saúde: 

Diversão: 

Amigos: 

Futuro: 
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