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ECAA
Entrevista a Crianças e Adolescentes sobre Adoção

Autores: 1

Tipo de instrumento: Entrevista semiestruturada 
Versão: n. a. 
População-alvo:

Tempo de Aplicação:

Material: Guião de entrevista e manual de administração e cotação 

modo como as crianças e adolescentes adotados vivenciam o seu processo pessoal de adoção, bem 

-

Temas Subtemas

Conceito de Adoção Conceito de família
Sabes o que é a adoção? O 
que é?

Conceito de adoção

Revelação da Adoção Idade Revelação
Conta-me como é que foi 
essa primeira conversa sobre 
adoção…

Conteúdo da Revelação

Interlocutor da Revelação

Sentimentos face à revelação

Dúvidas
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Comunicação sobre adoção 

Tens ideia de quantas vezes 
os teus pais falaram contigo 
acerca da adoção?

comunicação da adoção

comunicação da adoção

pais em falar no passado

Curiosidade acerca do 
passado

Informação relativa à família Informação sobre família 
O que achas dos teus pais 
biológicos?

Revelação Social Revelação a familiares Contaste aos teus amigos que 
eras adotado?Revelação na escola

Notícia da Adoção Idade Agora gostava de conversar 
contigo acerca do momento 
em que soubeste que ias ser 
adotado… lembras-te como 
foi?

Interlocutor

Lembras-te quando viste os 
teus pais pela primeira vez? 
Podes contar-me como foi?

Chegada a casa Como era o teu quarto?

Lembranças sobre essa 
chegada

Adaptação Integração com família 
alargada Em algum momento sentiste 

medo que os teus pais não Adaptação nova escola

Chamar pai e mãe

Desenvolvimento de 
sentimento de pertença à 
nova família

Avaliação Global da Adoção Aspetos positivos
Como te sentes por teres sido 
adotado?

Aspetos negativos

A ECAA foi desenvolvida como instrumento de recolha de dados no âmbito do projeto Inves-
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