
 

 

Assunto: Pedido de “Autorização Parental”/ Inquéritosobre a Autoavaliação do Agrupamento 

Ex.mo Sr. Encarregado de Educação, 

O assunto acima referido é feitona sequência do pedidode colaboração para a realização do “Inquérito 

por Questionário aos Alunos “, no âmbito do processo daAutoavaliação, solicitado pela equipa de 

Autoavaliaçãodo Agrupamento de Escolas de Tabuaço.  

Trata-se de um estudo que se debruça sobre um conjunto de informações de desempenho escolar 

relativas, quer às práticas de ensino, quer aos seus resultados, no quadro de procedimentos avaliativos 

internos, surgindo, em articulação, com a avaliação externa, como condição imprescindível para o reforço da 

autonomia das escolas e enquanto processo de autorregulação de práticas e processos, orientando-se para a 

melhoria dos resultados e, como tal, é um processo que envolve representantes de toda a comunidade 

educativa. 

O objetivo do estudo é recolher informação sobre várias áreas e acompanhar a evolução de diversas 

variáveis relativas ao processo de Autoavalição. 

Aaplicação do inquérito faz parte da “Autoavaliação do Agrupamento 2018-2019”.O preenchimento do 

questionário pelo aluno irá decorrer na escola, durantecerca de 10 minutos. A resposta a todos os itens 

consiste em assinalar com um X uma alternativa.  

O anonimato do respondente ao inquérito é garantido pela Equipa de Autoavaliação, bem como a 

confidencialidade de toda a informação nele contido. 

Assim, na qualidade de Coordenadora da Equipa de Autoavaliaçãovenho solicitar a colaboração de V. 

Ex.ª no sentido de permitir que se proceda à distribuição do inquérito junto do seu educando. 

Salientando a grande relevância deste estudo, muito apreciaríamos a disponibilidade de V. Ex.ª para 

colaborar no mesmo e antecipadamente agradecemos essa colaboração, na certeza de estarmos, 

conjuntamente, a contribuir para a melhoria das práticas educativas. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Equipa de Autoavaliação    ADiretora 

 ______________________                                   ______________________ 

Tabuaço, 13 de maio de 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Assinar, cortar e devolver a parte inferior ao Diretor(a) de Turma) 

_________________________________________________, Encarregado de Educação do(a) aluno(a) 

___________________________________________, n.º___, da turma___, do ___ ano, autoriza/não 

autoriza(riscar o que não interessa)o seu educando a participar no estudo sobre a“Autoavaliação do 

Agrupamento 2018-2019”.      

O/A Encarregado(a) de Educação 

___________________________                                                           Data: ___/05/2019   


