
  

Avaliação Nacional do A Better Start: 
Aprendendo com as Famílias 

O que está acontecendo? 

Uma equipe de pesquisadores está fazendo uma 
avaliação nacional para saber mais sobre os serviços 
do A Better Start (ABS). 

Pesquisadores da Universidade de Sussex querem 
conversar com as famílias para saber o que acham 
dos serviços do ABS.  

Eles querem falar com 25 famílias: 

• que tenham um filho com idade entre 0 e 12 meses 
ou um filho com idade entre 24 e 36 meses;

• que vivem em uma das cinco áreas do ABS
(Blackpool, Bradford, Lambeth, Nottingham ou 
Southend-on-Sea).

Os pesquisadores querem ter certeza de que todo o 
grupo de 25 inclui uma combinação de 
características familiares e experiências com o ABS. 
A parceria local do ABS na sua área está ajudando-os a 
fazer isso.  

Sua sede local do ABS concordou em fazer uma lista 
anônima de famílias da área local para os 
pesquisadores.  

 A lista incluirá apenas famílias que concordaram em
ser incluídas.

 Não dará nomes ou detalhes de identificação para
as famílias.

 Incluirá algumas informações anônimas resumidas:
o Por exemplo, ‘Mãe, falante de Somali, menino de

2 anos, usa serviços de ficar e brincar’

 Os pesquisadores usarão essas informações para
selecionar 25 famílias com uma combinação de
experiências para convidar a participar do estudo.

O que estão me pedindo 
para fazer? 

Sua sede do ABS gostaria de incluir sua família na lista 
anônima de famílias para os pesquisadores. 

Se você concordar em ser incluído na lista: 

 Sua sede do ABS não dará o seu nome ou quaisquer
outros detalhes de identificação aos pesquisadores.

 Sua família pode não ser escolhida para a pesquisa –
depende da combinação de famílias em todas as áreas
do ABS.

 Se sua família for selecionada para a pesquisa:

 Seu site ABS vai perguntar se eles podem
compartilhar seu contato com os pesquisadores

 Você pode dizer não ou mudar de ideia a
qualquer momento – a escolha é sua.

 Se você disser que sim, um pesquisador
entrará em contato.

Se você não quiser ser incluído na lista: 

 Tudo bem. Sua sede do ABS não compartilhará essas
informações com ninguém e não afetará nenhum dos
serviços que você recebe.

E se eu concordar com a pesquisa? 

Um pesquisador da Universidade de Sussex entrará em 
contato para falar mais sobre a avaliação e perguntar se 
você estaria disposto a participar.  
 Você ainda poderá dizer não em qualquer momento.

 Se você disser SIM, o pesquisador pediria para falar
com você duas vezes por ano durante quatro anos

 Uma visita por ano à sua casa, ou em outro
lugar, se preferir.

 Um telefonema por ano - cerca de 6 meses após
a visita.

 Você pode mudar de ideia de participar em
qualquer momento.

Se você participar da pesquisa 

 As visitas durarão cerca de 2 horas, os telefonemas
levarão cerca de 30 minutos. Tudo será feito em um
momento que for conveniente para você e sua família.

 Os pesquisadores falarão com você e qualquer outra
pessoa da família que queira participar.

 Eles vão perguntar sobre a vida familiar e experiências
com o ABS.

 Eles também trarão algumas atividades para fazer em
família – e uma câmera com a qual você pode ficar.

 As famílias receberão um voucher de agradecimento
sempre que falarem com os pesquisadores:

 £30 quando o pesquisador visita.

 £20 para a entrevista por telefone.

Se você tiver dúvidas, pode  
entrar em contato diretamente com os 
pesquisadores:  
Ligue para Ali Lacey: 07823 515120 
Email: A.Lacey@sussex.ac.uk 


