
 

 
 

O que está acontecendo? 

 O A Better Start (ABS) é financiado pelo National Lottery Community Fund (Fundo Nacional Lotérico 
Comunitário) para apoiar crianças e famílias em Blackpool, Bradford, Lambeth, Nottingham e 
Southend.  

 O National Lottery Community Fund pediu a uma equipe de pesquisadores para realizar uma 
avaliação nacional para descobrir que diferença o ABS pode fazer para crianças e famílias: 

o A avaliação nacional está a ser realizada por cinco organizações: NatCen Social Research, 
Universidade de Sussex, RSM Partners, National Children's Bureau e Research in Practice. 

o Pesquisadores da Universidade de Sussex estão conversando com as famílias para aprender 

com suas experiências. 

 
Quem está sendo convidado a participar?  
 Queremos falar com 25 famílias de crianças pequenas que usaram os serviços do ABS: 

o Estamos falando com famílias com pelo menos uma criança de 0 a 12 meses ou de 24 a 36 meses. 

 Queremos falar com os pais/cuidadores da criança – mas outros membros da família também podem 
participar. 
 

Se você for participar, o que teria que fazer?  

 Gostaríamos de falar com você duas vezes por ano nos próximos quatro anos.  

o Sempre que possível, o mesmo pesquisador falaria com você todas as vezes 

 Nós gostaríamos: 

o Que nos visitasse uma vez por ano 

o De falar com você por telefone ou online (por exemplo, Zoom) 6 meses depois.  

 Queremos saber mais sobre a sua experiência dos serviços do ABS:  

o O que é importante para você e sua família? O que faz a diferença? Como poderia melhorar? O 
que mais gostaria que fosse feito?  

 Se você concordar, faremos anotações e uma gravação de nossas conversas.  

o Se alguém quiser participar, mas não quiser ser gravado, pararemos o gravador quando estiver 
falando. Verificaremos a gravação para garantir que não incluamos ninguém que não queira ser 
gravado. Se ninguém quiser ser gravado, só faremos anotações. 

 

O que acontece quando visitamos?  

 Nós iríamos em sua casa – ou em outro lugar, se você quiser. 

 A visita levará cerca de 2 horas, em um horário que se adapte a você e à sua família. 

 Queremos falar com você e fazer algumas atividades. Isso nos ajuda a entender o que é importante 
em sua vida familiar: 

o Nós lhe daremos uma câmera (para você ficar) – para que você (ou qualquer pessoa que queira) 
possa tirar fotos para mostrar o que é importante para sua família. 

o Vamos trazer coisas para fazer um mapa de pessoas e lugares importantes. 

o Podemos dar um passeio na área local para que nos mostre o que é importante para você.  

 
O que acontece quando ligamos para você?  
 O telefonema acontecerá seis meses após a visita.  

 Levará cerca de 30 minutos – e ligaremos em um momento que lhe convier. 

 Queremos acompanhar o que está acontecendo com você e sua família.  
 

O que acontece com as informações que você fornece?  
 Vamos escrever um relatório todo ano e dar palestras sobre a avaliação. Qualquer informação 

que usarmos em nossos relatórios será anônima, para que ninguém possa saber quem disse o 

quê.  

 Tudo o que nos disser será confidencial.  

 A única exceção é se nos preocuparmos de que alguém possa não estar seguro ou correrendo risco 
de perigo. Se isso acontecer, primeiro tentaremos conversar com você sobre o que fazer. 

 

Avaliação Nacional do A Better Start: 
Aprendendo com as Famílias 

 

Somos pesquisadores independentes 

da Universidade de Sussex. 

Queremos falar com famílias que trabalharam com o A Better Start. 

Você poderia nos ajudar a aprender com sua experiência? 
 



Quais são os benefícios? 

 Participar não o ajudará diretamente. Esperamos que a avaliação ajude outras famílias no futuro, 
encontrando maneiras de melhorar os serviços. 

 Para mostrar nosso agradecimento, cada família receberá: 

o um voucher de £ 30 quando visitarmos; 

o um voucher de £ 20 para cada conversa por telefone.  

 Este voucher é seu, mesmo que você decida parar de participar do estudo. 
 

Existem dificuldades ou riscos?  

 Falar sobre sua vida familiar pode trazer sentimentos difíceis. Você pode pular quaisquer perguntas que 
o deixem desconfortável. Se você se sentir incomodado de alguma forma, pode fazer uma pausa ou 
parar completamente. 

 

Você tem que participar?  
 Não - a escolha é sua.  

 Sua decisão não afetará quaisquer serviços que você receba, da ABS ou qualquer outro. 
 

Se você começar a participar, pode parar mais tarde?  

 Sim- Fica a seu critério! 

 Você pode mudar de ideia em qualquer momento. Você não tem que dar uma razão.  
 

Quem está fazendo a avaliação?  

 Uma equipe da Universidade de Sussex está conversando com as famílias - você pode ver nossas 
fotos aqui!  

 Você pode entrar em contato quando quiser.  

 Enviaremos boletins informativos para as famílias que 
participam, para compartilhar o que aprendemos. 

Para saber mais, entre em contato com 

Ali Lacey:  
Telefone: 07823 515120  

E-mail: a.lacey@sussex.ac.uk  

 Você pode ler mais sobre a avaliação nacional em www.natcen.ac.uk/abs 
 

Se você estiver infeliz com alguma coisa ou quiser fazer uma reclamação  

 Nossos planos para o trabalho foram aprovados pelo Social Sciences & Art Cross-Schools Research 
Ethics Committee (Comitê de Ética em Pesquisa de Ciências Sociais e Arte) da Universidade de 
Sussex. O trabalho deles é garantir que os estudos sejam seguros para as pessoas que participam. Se 
você não estiver satisfeito com algo relacionado à esta avaliação, entre em contato com: c-
recss@sussex.ac.uk 

 

Como mantemos suas informações seguras  

 As únicas pessoas com acesso a informações que não são anônimas são a equipe de Sussex (foto 
acima); intérpretes (se eles ajudarem com entrevistas) e transcritores (que digitam as gravações de 
som). Todos eles protegerão sua confidencialidade. 

 Manteremos suas informações por até cinco anos após o término do estudo. Tudo será mantido em 
segurança, de acordo com a lei. Nenhuma informação pessoal será compartilhada fora da equipe de 
Sussex.  

 Se você decidir que não quer que usemos suas informações no estudo – tudo bem! Você pode fazer 
isso até dois meses depois de termos nos falado (ligado ou visitado).  

 O National Lottery Community Fund está explorando a possibilidade de armazenar informações 
anônimas – com os detalhes de identificação das famílias removidos – para outros pesquisadores 
aprenderem no futuro. Quando decidirem se isso é possível, informaremos você. Mas é você quem 
decide. Se você participar do estudo, você ainda pode optar por não ter suas informações 

armazenadas para futuros pesquisadores. Você também pode mudar de ideia a qualquer momento até 
o final do estudo. 

 

Obrigado pelo seu tempo e atenção. 
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