
Tour Busload of Books: Visita à Escola e Informações sobre a Pesquisa 

Dentro de algumas semanas, o casal Matthew Swanson e Robbi Behr, autor/ilustradora de 
livros infantis aclamados pela crítica, estará visitando a sua escola, fazendo apresentações e 
doando um livro de capa dura para cada aluno e professor. Sua visita faz parte do Tour Busload 
of Books, no qual Robbi, Matthew e seus quatro filhos passarão o ano letivo de 2022-2023 
viajando pelo país, visitando escolas de ensino fundamental elegíveis ao Título 1 em todos os 
estados, na expectativa de estimular a leitura, a criatividade e a contação de histórias. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
O Tour Busload of Books oferece uma oportunidade rara para pesquisadores educacionais 
entenderem melhor o impacto da visita de autores e ilustradores nos alunos, professores e 
escolas. Para isso, elaboramos uma pesquisa que mede o que seus alunos pensam e sentem sobre 
a leitura e a escrita. Os alunos participantes completarão uma pesquisa de 5 minutos antes da 
apresentação, outra logo após e uma terceira um mês depois. Como as pesquisas são anônimas, 
os pesquisadores não saberão o nome do seu filho ou qualquer informação que possa identificá-
lo. 
 
Essa pesquisa está sendo realizada por professores dos Departamentos de Educação e 
Sociologia do Washington College em Chestertown, Maryland. Informações adicionais sobre o 
projeto serão compartilhadas em um segundo documento e em um vídeo online.  

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR DA PESQUISA DE OPINIÃO 
Você tem o direito de decidir se o seu aluno participará desse projeto de pesquisa. Nos 
próximos dias, você receberá um formulário que lhe permitirá optar por seu aluno participar ou 
não desse estudo. Também será perguntado ao seu aluno se ele irá querer responder à pesquisa, 
não havendo punição se ele recusar. 
 
  
PERGUNTAS? 
Para saber mais sobre Robbi e Matthew, visite seu website ou contas de redes sociais: 
 

• Website: https://robbiandmatthew.com/ 
 
• Instagram: https://www.instagram.com/robbi.and.matthew/ 

 
Para saber mais sobre o Tour Busload of Books, leia esse artigo da Publisher’s Weekly: 
 

• "The Busload of Books Tour Thinks Big”, por Joanne O’Sullivan  
 
Se tiver perguntas sobre a pesquisa, por favor entre em contato com a equipe de pesquisa do 
Washington College. 
 
Dra. Sara Clarke-De Reza, Líder da Equipe de Pesquisa: sclarkedereza2@washcoll.edu ou 
research@robbiandmatthew.com 


