
S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CrÊNCIA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

Ex.mo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do Estabelecimento

de Ensino;

1. Apresentação do Estudo:

A utilização de novas tecnologias por parte dos jovens pode trazer algumas
preocupações para pais e professores. O projeto de investigação Geração Cordão tem como
objetivo geral caracterizar os comportamentos online dos jovens, com avaliação paralela junto

dos pais e professores. Dos dados que já são conhecidos em diferentes concelhos de Portugal
Continental é preocupante a percentagem de dependência online (oscila entre os L5% e os

25%) e da dependência do telemóvel (oscila entre 15% a 2O%1.

A aplicação do estudo na Região Autónoma da Madeira será muito relevante de forma a

poder caracterizar os comportamentos online dos jovens e quais as variáveis associadas que

possam explicar a variabilidade desse comportamento.

Será solicitada, não só a participação dos alunos, mas também a participação de pais e
dos professores. Para realizar este estudo, pede-se que os alunos, pais e professores

respondam a um questionário que tem como principal objetivo avaliar a sua relação e utilização
da tecnologia e que impacto positivo e negativo é que essa utilização tem no seu dia a dia.

O estudo destina-se aos alunos com idades compreendidas entre os L2 e 1-8 anos, até ao

final do 2.e período deste ano letivo de 2OI9-2O20, de acordo com a calendarização que cada

escola considerar mais adequada.

Os dados recolhidos neste estudo são anónimos e confidenciais e nunca serão pedidos

dados pessoais aos seus participantes do tipo: nome, data de nascimento. Em cada
questionário, os participantes encontrarão informação relativa à confidencialidade e anonimato
dos dados recolhidos nos questionários. Poderão também encontrar o e-mail da responsável do

estudo, Professora Doutora lvone Patrão (ivone patrao@ispa.pt), com quem poderão entrar
em contacto para qualquer questão adicional.
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Cada escola adotará o modelo organizativo que considerar mais conveniente. No

entanto, deixamos à vossa consideração a possibilidade de cada escola poder indicar um
coordenador operacional que possa estar presente durante a execução do questionário para
poder esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir e uma listagem de procedimentos,
sugestões dadas pela responsável pelo projeto que abaixo se enunciam.

Simultaneamente, solicita-se que cada escola proceda ao envio dos links respetivos para

os pais e professores dos alunos:

Pais: https://docs.eoosle.com/forms/d/e/trRtpotSedYlcKG5EU4rGtXRtVu Fn HvKv4-u-
s9Jd8UebN NtL0Ps2kow/viewform?usp=sf lin k

- Pais (para responder)

Alunos:https://docs.soosle.com/f orms/d/elLFAloQLSei2TiUVob6txeu HT5oWztCZKURAu
XinreqN BkbHCEUd4

- Alunos (12 aos L8 anos para responder

Professores:https://docs.eoosle.com/forms/d/e/1 FAI pQLSelZAqTm iG qcqZC6Sutn-

n I h q oo9 LfcR RvSOlfqVSmdvX N BcQ/viewform ?u sp=sf I i n k

- Professores (para responder de acordo com a generalidade dos alunos que
tem)

2. Procedimentos para cada amostra - alunos, pais e professores:

Lista de Procedimentos - Alunos

Deverá ser pedida autorização aos pais e/ou encarregados de educação para os
alunos/filhos memores de idade poderem participar no estudo com a anuência dos alunos.

Durante o período de 1 semana os pais e/ou encarregados de educação que queiram
autorizar o aluno/filho a participar no estudo devem informar, através do preenchimento e
devolução à escola do Consentimento lnformado.

Para responderem ao questionário, os alunos têm de estar numa sala com ambiente
calmo, em que o aluno sinta que tem privacidade, com acesso a computador com internet. É

importante que um professor esteja na sala para ser possível o aluno esclarecer dúvidas, caso
tenha.

A resposta ao questionário demora cerca de 30 min. Contudo, há necessidade de
reservar um tempo letivo.

Lista de Procedimentos - Pais/Encarregados de Educação

Apenas respondem os pais/encarregados de educação. Os encarregados de educação
que não tiverem filhos não respondem.

| | Rua D. João, n.e 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tel.: (+351) 291 705 860
21mp.03.07 €D | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu,madeira.gov.pt | | NtpC: 67LOOO 497



s. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTAïïFl?Xà'iã'Sfiif8t";".rilcjAoErEcNolocrA

Para os pais/encarregados de educação responderem a este questionário, deverá ser
enviado um email pela escola, através do meio que considerarem mais adequado (poderá ser
através do Diretor de Turma, por exemplo) com o link para que estes possam aceder ao
mesmo. O inquérito é para ser respondido pelos pais/encarregados de educação dos alunos.

Aquando da resposta ao questionário, os pais/encarregados de educação devem
encontrar-se num ambiente calmo e em que sintam que têm privacidade, com acesso a

computador ou smartphone com internet. A resposta ao questionário demorará cerca de 30
min.

Lista de Procedimentos - Professores

Para os professores responderem a este questionário, deverá ser enviado um email pela

escola com o link para que estes possam aceder ao mesmo.
Aquando da resposta ao questionário, os professores devem encontrar-se num

ambiente calmo e em que sintam que têm privacidade, com acesso a computador ou
smartphone com internet. O professor necessitará de cerca de 30 min do seu tempo para

responder a este questionário.

3. Duração do estudo:

No decurso do ano letivo, a direção de cada escola deve, até ao fim do 2.e período
letivo, nas datas que entender como mais adequadas, organizar e calendarizar o processo de
recolha de informação junto dos alunos, professores e Pais/Encarregados de Educação e

articular-se com a autora do estudo, a Professora Doutora lvone Patrão (ivone patrao@ispa.pt)

ou o Dr. Nelson Carvalho (nelsoncarvalho@netmadeira.com) para reenvio dos inquéritos.

Por sugestão da autora, poderá a escola, se for esse o seu entendimento, destacar uma
pessoa responsável pela gestão da aplicação do estudo. A autora indica que coloca a decorrer
online por um período de 1- mês, para dar tempo de divulgar, identificar professores, datas de
recolha e salas, ou seja, toda a organização prévia. Os links para pais e professores, geralmente
2 meses, com vários momentos de divulgação, para estimular a adesão - aqui mais uma vez
tem de haver alguém que faça esta ponte com professores, pais/encarregados de educação e

alu nos.

4. Consentimento informado:

caso haja a necessidade de um modelo, segue em anexo 1 modelo para encarregados de

educação e L modelo para professores. Contudo, cada escola poderá utilizar o modelo em uso
no estabelecimento de ensino.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

arco Paulo Ramos Gomes)
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