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Exmo.(a). Senhor(a)

Presidente do Conselho Executivo/Di retor

No cumprimento do seu plano de atividades, integrado no programa Estudos,

a Inspeção Regional de Educação, lRE, irá proceder à realização de uma at¡v¡dade

subordinada aos segu¡ntes objetivos:

- conhecer as práticas desenvolvidas pelas escolas na elaboração,

implementação e avaliação do plano/modelo que prevê o protocolo e os

mecan¡smos de ação e intervenção necessár¡os à implementação de cada um dos

reg¡mes (presencial, misto ou não presencial);

- identificar os possíveis facilitadores e constrangimentos decorrentes da

aplicação desse plano por cada escola;

- produzir informação relevante para a tomada de decisão da tutela e da escola.

Este estudo abrange o un¡verso de educação de infância e das ofertas

educativas e formativas dos ensinos básico e secundário ministradas em

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo de nível não superior,

incluindo escolas profissionais, públicas e privadas do sistema educativo regional da

Região Autónoma da Madeira.
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Esta atividade assenta no preenchimento online de um questionário dirigido

aos órgãos de gestão das escolas e outro dirigido aos docentes:

- o questionário intitulado "Plonesmento, organização e funcionamento dds

escolos em tempos de pøndemiø", a ser preenchido pelo diretor ou por um membro

do órgão de gestão da escola, está disponível no seguinte link:

https ://forms.office. mlr/P7ROfEUE18

e no código QR:

- o questionário "As escolas em tempos de pondemÍø, nd perspetivd dos

docentes", dirigido aos docentes, encontra-se disponível no link

httnc://forms rnl /nos KFts2ce co r

e no código QR:

E

Solicitamos a colaboração do órgão de gestão da escola, no sentido de

disponibilizar o línk e ou o código QR do questionário "As escolas em tempos de

pandemia, na perspetivo dos docentes", a todos os docentes em exercício de funçöes

na sua escola, tendo ainda em conta as seguintes situaçöes:

- os que partilham o seu horário com outra(s) escola(s) preenchem o

questionário pela escola onde cumprem o maior número de horas letivas;
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- aqueles que têm igual número de horas em duas escolas optam por uma delas;

- os que exercem funções em outros serv¡ços e organ¡smos preenchem

igualmente o questionário, desde que cumpram, efetivamente, horas letivas ou

equiparadas na escola.

O preenchimento dos questionários é de caráter facultativo, tem uma duração

aprox¡mada de L0 minutos e poderá ser preench¡do até ao fim da primeira quinzena

de junho.

Agradecemos aos órgãos de gestão e aos docentes a sua disponibilidade e

contributo.

Com esta ação inspetiva, a IRE reafirma a centralidade da escola como

organização educativa, bem como o seu propósito de garantir a qualidade da

educação e do ensino dos alunos.

Qua lq uer escla recimento

equipa inspetiva Carla Teixeira

noelia.cam os madeira

Com os melhores

O Diretor da

(Jorge
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