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ASSUNTO: "Planeamento, Organização

e Euncionamento døs Escoløs em Tempos

de Pandemiø"

Ofício CÍrcular n." 0312021

Número de Processo: 10.1.0

Data: 1410612021

Para:
Gabinete
Direções Regionais ----------!
Delegações escolares

Estabelecimentos de educação ------------X
Estabelecimentos de ensino:
. 1.o ciclo do ensino básico ------------ K
o 2Î e 3.o ciclos do ensino básico -----X
r Ensino secundário ---tr

Exmo.(a). Senhor(a)

Presidente do Conselho Executivo/Diretor

Como é do vosso conhecimento, através do oficio circular n." 0112021, de 25 de

maio, foi transmitida a informação de que a Inspeção Regional de Educação está a

realizar um estudo relativo ao assunto identificado em epígrafe, cuja recolha de dados

consiste na aplicação online de dois questionários, um dirigido aos órgãos de gestão

das escolas e outro a ser preenchido pelos docentes.

Atendendo à relevância dos dados que se pretende obter com este estudo,

designadamente para efeitos de tomada de decisão, quer da escola, quer da tutela,

solicita-se a V. Ex.u a mais ampla divulgação do questionário junto dos docentes.

O questionário "As escolas em tempos de pandemia, nø perspetiva dos

docentes", encontra-se disponível no link infra, o preenchimento tem a duração

aproximada de l0 minutos e o prazo foi alargado até ao fim do mês de iunho.

http s : //forms. o ffi ce. com/r/D e S ts2kYkE

e no código QR:
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Agradecemos, mais uma vez, aos órgãos de gestão e aos docentes a sua

disponibilidade e contributo !

Qualquer esclarecimento que considere necessário poderá ser obtido junto de

Carla Teixeira (carla.ths.teixeira@madeira.gov.pt) e de Noélia Campos

(noelia. campos@madeira. gov.pt).

Com os melhores

O Diretor da de Educação

(Jorge da Silva Morgado)
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