
 

 
Escala de Funcionalidade de Meta III 

   

Identificação da criança:  IFSP (plano individual de serviço familiar) 
Data: 

1º avaliador e data: 

Número total de metas infantis: Número total de metas da família: Avaliador de confiabilidade e 
data: 

 
Objetivo infantil # _____________ 

 

O objetivo   

1. Enfatiza a participação da criança em uma rotina (ou seja, atividade)? (A 
criança participará do tempo de jogo externo, não a criança participará da 
corrida) 

Sim Não 

2. Declara especificamente (ou seja, de forma observável e mensurável) o que a 
criança fará? 

Sim Não 

3. Aborda uma habilidade que seja necessária ou útil para a participação em casa, 
na “escola” ou nas rotinas da comunidade/em grupo? Se a pontuação do Item 2 
foi Não, a pontuação do Item 3 é Não 

Sim Não 

4. Declara um critério de aquisição (ou seja, um indicador de quando a criança pode 
fazer a habilidade: frequência, duração, distância ou volume)? 

Sim Não 

5. Tem um critério de aquisição significativo (ou seja, um que mostra melhoria no 
comportamento funcional)? (Saberemos que ele pode fazer isso quando segura uma 
colher por 2 minutos, não... quando segura uma colher em 5 das 7 tentativas). Se a 
pontuação do Item 4 foi Não, a pontuação do Item 5 é Não 

Sim Não 

6. Tem um critério de generalização (ou seja, usar a habilidade em rotinas)? (… 
quando ele segura uma colher por 2 minutos no almoço e no jantar). Este item é 
pontuado como não aplicável se o objetivo for direcionado a apenas uma rotina.1 

Sim Não 

7. Tem um critério para o prazo? (... quando ele segura uma colher por 2 minutos 
no almoço e jantar por três dias consecutivos ou ... no almoço e jantar em 3 dias 
em 1 semana) 

Sim Não 

* Faça quantas cópias desta página forem necessárias para avaliar todas as metas incluídas no IFSP 
(Plano individual de serviço familiar) 

 

 
1 

Se uma habilidade foi identificada para apenas uma rotina, os entrevistadores baseados em rotinas 

devem perguntar se a habilidade desejada também é necessária em outras rotinas.
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