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 Tour Busload of Books: Formulário de Permissão de Participação em Pesquisa Escolar 

Pesquisa Realizada pelos Departamentos de Educação e Sociologia 

Washington College 

Chestertown, Maryland 

 
Título do Projeto: Explorando o Impacto do Tour Busload of Books 

Pesquisadores: Drs. Sara Clarke-De Reza, Bridget Bunten e Nick Garcia e Professores Michelle 
Johnson e Erin Counihan   

Objetivo: 

O objetivo desse estudo é compreender melhor o impacto de uma visita de um autor/ilustrador e 
de uma doação de livros sobre alunos do ensino fundamental. Estamos especialmente curiosos 
sobre como conhecer um autor e ilustrador e receber um livro gratuito pode mudar a forma como 
seu aluno pensa ou sente sobre a leitura, a escrita e a criatividade. 

Procedimento: 

Se o seu filho participar da pesquisa sobre esse programa, ele será solicitado a fazer o seguinte: 

• Completar uma pesquisa anônima de 1 página sobre atitudes e crenças em relação à 
leitura e à escrita imediatamente antes e após a apresentação; e 

• Completar uma pesquisa anônima de 1 página sobre atitudes e crenças em relação à 
leitura e à escrita um mês depois da apresentação. 

• Completar uma pesquisa anônima de 1 página sobre atitudes e crenças em relação à 
leitura e à escrita um mês depois da apresentação.  

O tempo total necessário para responder cada pesquisa será inferior a 5 minutos. Seu filho terá a 
opção de não participar da pesquisa. Se ele escolher não participar, ele receberá uma atividade 
alternativa não relacionada à pesquisa para completar. 

Riscos/Benefícios da Participação: 

Os riscos da participação nesse estudo são muito baixos. Seu filho pode ficar entediado com o 
preenchimento dos itens da pesquisa. Os benefícios da participação para o seu aluno podem 
incluir ganhar uma oportunidade para refletir sobre suas experiências com a alfabetização. 
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Natureza Voluntária do Estudo: 

Conforme observado acima, a participação de seus alunos nesse estudo é completamente 
voluntária. Eles ainda poderão participar na apresentação e eventos do autor mesmo que não 
participem da pesquisa associada. Eles podem optar por não participar ou deixar de participar da 
pesquisa a qualquer momento ou pular qualquer pergunta que não queiram responder. Seus 
nomes não estarão relacionados aos resultados ou respostas dos questionários. Informações que 
tornariam possível identificar você, seu aluno ou qualquer outro participante nunca serão 
incluídas em nenhum tipo de relatório. Os dados estarão acessíveis somente para aqueles que 
trabalham no projeto. 

Contatos e Perguntas: 

Antes de assinar esse formulário, você pode fazer quaisquer perguntas relacionadas a esse estudo 
ao professor do seu filho, à administração da escola ou aos pesquisadores do projeto. A líder do 
projeto, Dra. Clarke-De Reza, pode ser contatada através do e-mail sclarkedereza2@washcoll.edu. 

Se você deseja permitir que seu filho participe, favor não devolver esse formulário. 
Nenhuma ação é necessária. 

Se você não permite que seu filho participe desse estudo, favor tomar uma das seguintes 
ações antes da data da apresentação: 

1. Assine e devolva esse formulário para o professor do seu filho ou para o diretor da 
escola; ou 

2. Envie um e-mail ao professor do seu filho ou ao diretor da escola com o assunto “Opt 
Out” e seu nome e o nome do seu filho na mensagem. 

 

Não dou permissão para que meu filho participe da pesquisa descrita acima. 

 

Nome Completo do Aluno: _____________________________________ 

Nome Completo do Pai/Responsável: ________________________________________ 

Assinatura do Pai/Responsável: ________________________________________ 

Data: ___________________ 


