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Carta de Exclusão da Pesquisa rethink Ed de Autoavaliação do Aluno 
 
Prezadas Famílias das Escolas Públicas do Condado de Broward,  
  
Esperamos que estejam bem. 
 
As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) têm colocado ênfase na Aprendizagem 
Social e Emocional (SEL), uma estrutura que desenvolve habilidades para a vida, como 
autoconsciência, resiliência e coragem. A SEL pode ser definida como: "o processo pelo qual 
crianças e adultos adquirem e aplicam de forma efetiva os conhecimentos, atitudes e habilidades 
necessárias para compreender e gerenciar emoções, estabelecer e alcançar metas positivas, 
sentir e mostrar empatia por outros, estabelecer e manter relacionamentos positivos, e tomar 
decisões responsáveis". (CASEL.org) 
 
A BCPS preza as opiniões de nossos alunos, as quais proporcionam informações valiosas que 
ajudam a orientar e planejar o ensino. Sendo assim, pediremos o feedback dos alunos por meio 
de pesquisas online. Essas pesquisas serão feitas durante o horário de aula e levarão 
aproximadamente 15 minutos. Pediremos aos alunos que reflitam e respondam às perguntas 
para que possamos adaptar nossas aulas e programas para melhor atender às suas 
necessidades.  
 
Estamos fazendo parceria com o rethink Ed, um fornecedor terceirizado que fornece valiosos 
recursos, lições e vídeos de SEL, para realizar estas pesquisas. As pesquisas incluirão perguntas 
sobre autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades sociais e tomada de 
decisões. As informações do aluno (nome, data de nascimento, série e nº de identificação) serão 
usadas somente para fins de identificação e serão mantidas em sigilo. 
 
Por favor, informe-nos se deseja que seu filho NÃO responda à pesquisa, clique para 
preencher este FORMULÁRIO eletrônico Opt Out, preenchendo a parte inferior desta 
carta e entregando-a à escola até 10 de novembro. Agradecemos antecipadamente por sua 
atenta resposta. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com o Dr. Daniel 
Shapiro, o Supervisor de SEL, pelo e-mail daniel.shapiro@browardschools.com. 

 
Atenciosamente, 
Dr. Daniel Shapiro 
 
* * * *  * * * *  * * * *  *  
NÃO desejo que meu filho participe da pesquisa sobre SEL da rethink Ed. 

Nome do Aluno: _______________________________________________________________ 

Nome da Escola: ______________________________________________________________ 

Série: _______ 

Nome do Pai/Mãe/Responsável: __________________________________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável: ______________________________________________ 
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