
Ex.mo/a Senhor/a Encarregado/a de Educação e caro/a Aluno/a,

O inquérito que gostaríamos que o/a vosso/a educando/a responda, ato para o qual
pedimos o vosso maior empenho e a vossa autorização, insere-se num estudo de investigação
da autoria da Direção Regional de Educação que visa aferir o "Nível de satisfação dos alunos
face à escola pública da RAM".

Com este estudo, pretendemos conhecer, pela voz dos alunos do 9.o ano de

escolaridade, o modo como a escola está a responder às suas ideias e vivências presentes, bem

como às expetativas que colocam face ao futuro que pensam para a sua vida pessoal e
profissional.

A recolha da informação que resulta da opinião dos alunos é muito importante para

podermos conhecer e melhorar o serviço educativo que as escolas prestam e, assim,
desenvolvermos medidas que possam vir a ajudar os alunos, as famílias, os professores e outros
profissionais de educação no processo de educação e formação das nossas crianças e jovens.

As informações recolhidas serão efetuadas através de um questionário online,
respondido pelo aluno na sua própria escola. Asseguramos que, neste estudo, serão mantidos o
anonimato e a confidencialidade dos dados relativos à identificação do aluno, pois os
investigadores consagram como obrigação o dever de sigilo.

Os dados pessoais recolhidos por este meio são necessários parc a aplicação do estudo
- "Nível de satisfação dos alunos face à escola pública da RAM"- e destinam-se exclusivamente
a essa finalidade.

Ao tratamento dos dados pessoais constantes neste documento são aplicáveis as
disposições previstas em sede de legislação, nomeadamente do Regulamento Geral de Proteção
de Dados (RGPD).

Como titular dos dados, tem direito ao acesso, à retificação, ao apagamento e à limitação
do tratamento dos dados recolhidos. Tem ainda o direito de se opor ao tratamento, à
portabilidade desses dados e à apresentação de reclamação junto da Comissão Nacional de
Proteção de Dados, nos termos definidos pelo RGPD.

No âmbito deste estudo, os dados pessoais recolhidos são tratados exclusivamente por
profissionais responsáveis desta Direção Regional de Educação e serão eliminados após a
conclusão do estudo ou nos prazos definidos nos termos da lei.

Declaração de consentimento informado

Eu, abaixo assinado (nome do

Encarregado de Educação), na qualidade de representante legal de
(nome do aluno), fui

informado/a de que o estudo acima referido se destina ao estudo do "Nível de Satisfação dos
Alunos Face à Escola Pública da RAM".

Sei que neste estudo está previsto o preenchimento de um questionário online dirigido ao meu

educando, tendo-me sido garantido que todos os dados pessoais recolhidos são confidenciais e
que será mantido o anonimato.

Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar a participação do meu educando
neste estudo, sem que daí advenham quaisquer consequências.

Desta forma, autorizo a participação do meu educando neste estudo.

Nome:

(Assinatura do Encarregado de Educação)

Depois de devidamente informado/a e esclarecido/a, aceito participar neste estudo

Nome:

(Assinatura do aluno participante)


