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SECREIARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREçÃO RÊGIONAL DE EDUCAçÁO

Exmo/a Senhor/a Delegado/a Escolar, Diretor/a do Estabelecimento de Ensiro,
Presidente do Conselho Executivo, Coordenador/a;

Pelo oficio circular SICAD_DMI-DEI de 1,6/0I/201,9, sobre o assunto em epigrafe, toïìou
V. Ex.a conhecimento de que a Região Autónoma da Madeira vai, desta vez, participa' na

realização do estudo ESPAD (que, desde 1-995, se realiza de 4 em 4 anos, no Continente e em nais
de 35 países europeus) e de que a seleção aleatória de turmas para a amostra do es:udo
determinou que algumas turmas pertencentes a essa(s) escola(s) estão entre as selecionadas.

O número de turmas selecionadas na vossa escola consta da documentação que vd ser
enviada pela equipa responsável pela aplicação desse estudo (informação recebida na escola)

Com vista a operacionalizar esta participação, os responsáveis pelo estudo sugerem os

seguintes procedimentos organizativos para facilitar a sua aplicação:

Em fevereiro:

o A Direção da Escola, antes da aplicação do estudo, poderá indicar uma pessoa -
denominada "Coordenador(a) Local do ESPAD"- para coordenar todo este processo de recolha de

dados do estudo ESPAD na(s) escola(s);

- Entre 11 e 15 de fevereiro será entregue na Escola uma/duas encomenda(s) enviada(s)
pelo SICAD (com a indicação "CONFIDENCIAL"), contendo:

o Um envelope para a Direção com uma síntese dos procedimentos ao nível da escola
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Escola Básica Secundária da Calheta
EB 2.e e 3.e Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Escola Básica dos 2.s e 3.e Ciclos da Torre
Escola Básica Secundário Dr. Luís M. Silva Dantas
EB/Pré-escolar de Sto António e Curral das Freiras
Escola Básica dos 2e e 3e Ciclos dos Louros
Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco
EB 2e e 3s ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia
Escola Secundária Dr. Ângelo A. Silva;

Escola Secundária Jaime Moniz
Escola Secundário Francisco Franco
Escola Básica 23 Bartolomeu Perestrelo
Conservatório - Escola Profissional das Artes
Escola Prof de Hotelaria e Turismo da Madeira
lQ-lP,RAM - Escola Prof Dr. Francisco Fernandes
Escola Básica e Secundária de Machico
Escola Básica dos 2.e e 3.e Ciclos do Caniçal

Escola Básica e Secundária Ponta do Sol

Escola Básica dos Secundária do Porto Moniz
Escola Básica Sec Prof Dr. Francisco Freitas Branco
Escola Básica Sec Padre Manuel Álvares
EB dos 2.e e 3.e Ciclos Cónego João J. G. Andrade
Escola Básica Secundária Santa Cruz

Escola Básica dos 2.e e 3.s Ciclos do Caniço

E82.se3.s Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnir
EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

EB dos 2.e e 3.e Ciclos Cardeal D. Teodósio Gouveia
Escola Básica secundária D. Lucinda Andrade

Ofício Circular n.e 5.0.0-03 I/ 2Ot9

Data: 11-02-2019

Assunto: ESPAD/2019 (European School Survey

Project on Alcohol and other Drugs / 20L9)
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1mp.03.07

HD | | www.madeira-edu.pt/dre . dre@edu.madeira.gov.pt | | NIPC: 67IOOO 497
Página 1de 2



,
REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA

Governo Regional
sÊcRETARtA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREçÁO REGIONAL DE EDUCAçÃO

oUm envelope para o(a) "Coordenador(a) Local do ESPAD" (da escola) que inclui:
- A indicação específica das turmas selecionadas para a amostra;
- Todas as instruções necessárias à implementação da recolha de dados de acordo

com as normas do projeto;
-Um conjunto de "Pedidos de Autorização Parental" (texto de acordo com as

atuais "Normas de Proteção de Dados Pessoais.)

o Todo o material necessário para a recolha de dados, designadamente:
- Uma ETIQUETA com o endereço do SICAD para colar na caixa(s) recebida(s), que

deverá(ão) voltar a ser usada(s) para devolver o material;
-Um envelope para cada turma selecionada, contendo um conjunto de

questionários, um conjunto de envelopes de fecho inviolável, e as lnstruções
para o Professor que estiver afazer a aplicação dos questionários (ambiente de

sala de aula e de preenchimento presencial e individual - situação de

organização de sala similar à de realização de teste/exame),

- Entre t8 e 22 de fevereiro:

o Deverá ser solicitada e recolhida a "Autorização Parental" dos alunos das turmas
selecionadas para a amostra,

o Ser escolhido um dia, de preferência entre 25 fevereiro e 1 de março, ou, caso não

seja possível, na semana anterior ou na seguinte, e um tempo letivo (a5/50m) para a

aplicação dos questionários;

a Organizada a recolha de dados, de acordo com as instruções recebidas.

- Entre 25 fevereiro e 1 de março (ou na data escolhida para a recolha de dados):

. No dia e no tempo letivo escolhidos, proceder à aplicação dos questionários nas

turmas selecionadas para a amostra;

. Recolher todos os Envelopes - Turma e voltar a colocá-los na caixa do SICAD;

o Avisar a Coordenação do ESPAD (da RAM) de que a caixa pode ser recolhida;

- Em março:

oNa segunda ou terceira semana, o SICAD procederá à recolha de todo o material
enviado.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, poderão ser contactados Elsa Lavado ou Vasco

Calado, da equipa de investigação, para espad.portugal@sicad.min-saude.pt ou, relativamente a

questões de aplicação na RA Madeira, o Dr. Nelson Carvalho, Diretor da UCAD (Unidade de
Com portamentos Aditivos e Dependências/IASAÚ Of ) pa ra :

N e lson.Ca rva I ho @ ia sa ude.madei ra.eov. pt o u nelson.ca rva I ho @ m a d e i ra. net

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

€4â

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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