
 

 

 
Passos Para Construir um Resultado Funcional 

da Criança 
 

1. Leia a versão resumida do resultado de uma avaliação das necessidades funcionais 

centrada na família (por exemplo, EBR) (por exemplo, comer e mastigar) 

2. Descubra quais rotinas isso afeta (almoço, jantar, restaurantes) 

3. Escreva "A criança participará de [a (s) rotina (s) em questão]" (por exemplo, Darcy 

participará de almoços e jantares e em restaurantes) 

4. Escreva ações “no gerúndio”, abordando os comportamentos específicos (por exemplo, 

mastigando comida e movendo a comida de um lado para o outro com a língua) 

5. Adicione um critério para demonstração de que a criança adquiriu a habilidade (por exemplo, 

saberemos que ela pode fazer isso quando comer uma xícara de comida dessa maneira) 

6. Adicione outro critério para generalização, manutenção ou fluência, se for o caso 

a. Em rotinas, pessoas, materiais, lugares, etc. 

b. Com o tempo (veja a etapa a seguir) 

c. Taxa de comportamento (por exemplo, uma vez no almoço, uma vez jantar e uma 

vez em um restaurante) 

7. Durante quanto tempo? (por exemplo, em 1 semana) 

 

 

Resultado completo: 

Darcy participará nos horários de almoço e jantar e em 

restaurantes, mastigando sua comida e movendo a comida de 

um lado para o outro. Saberemos que ela pode fazer isso 

quando ela comer 1 xícara de comida desta maneira, uma vez 

no almoço, uma vez no jantar, e uma vez em um restaurante 

em 1 semana 
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