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Apoiando as Famílias Adotivas após a Colocação 

  
Tarefas do assessor durante as visitas de pré-finalização 

  
Fase da 
Colocação 

Observações a fazer Informações para 
compartilhar com 
a família 

Informações para 
buscar da família 

Serviços que a 
família pode precisar 
nessa fase 

  
  
  
Na 
Colocação 
(0 a 60 dias) 

• Segurança doméstica 
adequada à criança 
• Interação entre os pais e 
a criança 
• Interação da criança   
com os outros membros 
da família 
• Nível de conforto da 
família com os cuidados 
• Integração da criança 
com a família 
• A criança ou a família 
precisa de preparação 
adicional? 

  • Informações 
específicas da 
criança 
• Treinamento 
disponível para  
atender às 
necessidades da 
criança 
• Serviços 
disponíveis para  
atender às 
necessidades da 
criança 
• Informação sobre 
escolaridade / 
Programa de 
Educação 
Individual (IEP) 
• Caminho 
Previsível da 
criança 

 • Como a criança 
está “se 
encaixando” na 
família? 
• Quais as 
necessidades dos 
pais e da criança? 
• Que 
informações os 
pais precisam? 
• Como os 
cuidados com a 
criança tem 
impactado a 
família? 
  

 •Treinamento 
• Contato com outros 
(Pais acolhedores, 
pais adotivos, família 
extensa)  
• Informações  
jurídicas/sobre a 
Rede/ Procedimentos 
• Visitas domiciliares 
adicionais 
• Recursos médicos / 
odontológicos 
  
  

          
Colocação 
Inicial 
(60-120 
dias) 

• Disciplina e 
estabelecimento de 
limites 
• Conformidade de 
segurança dentro e fora 
da casa 
• Rotina da família 
• Interação entre os pais e 
a criança 
• Interação das crianças 
entre si 
• Impacto da adoção no 
relacionamento conjugal 
• Expectativas dos pais  
• Nível de estresse do lar 
• Todas as necessidades 
das crianças estão sendo 
atendidas? 
• Nível de conforto da 
criança 
• Manifestações de luto 
dos pais ou da criança 

• Atualização do 
plano do caso 
• Plano de 
visitação 
• Atualizações 
sobre os serviços 
provisionados à 
criança  
• Qualquer nova 
informação sobre  
a criança ou sua 
família biológica 
•Oportunidades de 
treinamento 
• Serviços 
disponíveis para  
atender às 
necessidades da 
criança 
• Qualquer 
mudança na 
política da  

• Alguma 
preocupação 
sobre as crianças 
em colocação? 
• Como as 
crianças estão se 
saindo na escola? 
• Quais 
dificuldades os 
pais estão  
enfrentando? 
• Compartilhe um 
sucesso que os 
pais tiveram! 
• A criança ou os 
pais tiveram 
contato com os 
cuidadores 
anteriores?  
• Houve alguma 
mudança nas 

•Treinamento 
• Contato com outras 
famílias adotivas 
Informações  
jurídicas/sobre a 
Rede/ Procedimentos 
• Informações 
específicas da criança 
• Cuidados para 
descanso 
• Serviços para 
atender às 
necessidades da(s) 
criança(s) 
• Facilitar o contato 
com pais 
biológicos/acolhedor
es 
• Informação e 
fornecimento de 
material para o Livro 
da Vida 
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• Expectativas dos pais 
adotivos -realistas / 
apropriadas? 
• Criança experimentando 
fantasias de reintegração 
familiar? 
Lealdades divididas? 
  
  

Agência/organizaçã
o/ instituição de 
apoio 
• Informação sobre 
Grupos de Apoio à 
Adoção ou a 
Famílias 
Acolhedoras 
• Eventos especiais 
na organização/ na 
comunidade para 
famílias adotivas 
• Informações 
sobre ambivalência 
  
  
  

circunstâncias da 
família? 
• Os serviços 
atendem às  
necessidades da(s) 
criança(s)? 
• Há algum 
problema de 
pagamento? 
• Necessidade de 
descanso 
  
  

• Encaminhamento 
para "família  
De apoio/referência" 
  
  
  
  
  

          
Fase da 
Colocação 

Observações a fazer Informações para 
compartilhar com 
a família 

Informações para 
buscar da família 

Serviços que a família 
pode precisar nessa 
fase 

  
  
  
Colocação 
no meio  
(120 dias - 
finalização) 
  
  

 • Nível de estresse dos 
familiares 
• Nível de apego  
demonstrado pela 
criança e família 
• Nível de integração da 
criança na família 
• Disciplina e 
estabelecimento de 
limites 
• Expectativas da criança 
• Expectativas dos pais 
• Condições de 
segurança 
• Interação entre os pais 
e a criança 
• Interação da criança 
com outros membros da 
família 
• Rotina da família 
  
  

• Importância do 
Livro da Vida, carta 
de transição e de 
fotos para a 
criança 
• Livros / materiais 
sobre adoção 
• Data planejada 
para audiência de 
finalização 
• Como conversar 
com a criança 
sobre sua história 
  

•Quais são as 
necessidades da 
família? 
• Os pais precisam 
de um descanso? 
• Como a criança 
está indo 
• O subsídio tem 
sido aproveitado? 
• Progresso do 
jovem na escola 
• A sua vida social 
• Regras familiares 
e condições da 
casa 
• Problemas ou 
preocupações 
• Sentimentos e 
aceitação da 
família extendida 

 • Contato com outras  
famílias adotivas  
• Treinamento em 
luto e separação 
• Treinamento para 
Livro da Vida e 
fornecimento de 
material 
• Aconselhamento 
familiar 
• Informações sobre 
grupos de apoio à 
adoção 
• Treinamento em 
questões relativas à 
adoção / apego 
• Terapia do apego 
• Encaminhamento 
para serviços de 
atendimento a 
necessidades 
específicas 
  

          
Na 
finalização 
(Últimas 
visitas antes 
do  
fechamento 
do caso) 

• Estado emocional de 
todos os membros da 
família 
• Interação dos membros 
da família 
• Nível de apego entre os 
membros da família 

• Processo judicial 
• Mudança de 
status , se pais 
acolhedores 
• Informação 
sobre serviços pós-
finalização 

• O que os pais 
estão fazendo para 
preparar a criança 
para a finalização? 
• Há mais alguma 
coisa que a 
organização possa 

• Informações sobre 
grupos de apoio para 
pais 
• Informações sobre 
recursos comunitários  
que a família pode 
precisar no futuro. 
• Recursos para ritos  
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• Prontidão para 
finalização 
• Limites estabelecidos 
pelos pais 
• Qualidade das relações 
entre os membros da 
família 
  

• Qualquer 
informação 
adicional  
sobre a criança 
• Sugestões para 
ritos de passagem 
ou cerimônias de 
adoção 
• Processo de 
fechamento de 
caso 
• Papel da 
organização depois 
do fechamento do 
caso 

fazer para apoiar a 
família? 
• A família 
planejou um rito 
de passagem? 
• O que os pais 
fizeram para 
preparar a si 
mesmos e os 
outros membros 
da família para a 
finalização? 
• Mudança de 
nome da criança 
  

de passagem / 
cerimônias de adoção 
• Serviços pós-
finalização da  
agência ou 
comunidade 
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