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Ex. mo/a. Sen hor/a, Delegado/a, Presid ente do Consel ho Executivo/Di retor/a
do Estabelecimento de Ensino,

Passados cinco anos da l.e edição, em 2016/17, a Direção-Geral de

Estatísticas da Educação e Ciência está encarregue de atualizar o estudo sobre os

hábitos desportivos da população escolar portuguesa, com o intuito de conhecer as

práticas de educação física, atividade física e desporto. Desta forma, além de mapear

eventuais efeitos da pandemia, pretende contribuir para estratégias de escola e
políticas integradas que melhor respondam aos interesses e necessidades das crianças

e jovens nas escolas, nas famílias e nas organizações desportivas. O tipo de questões e

os dados recolhidos na La edição podem ser consultados no site da DGEEC em:
https://www.deeec. mec. pt/n p41476l

Para a 2e edição deste estudo, foi definida uma amostra representativa da

população escolar portuguesa, em que o Vosso estabelecimento foi aleatoriamente
selecionado.

A metodologia estabelecida prevê a aplicação de um inquérito por
questionário através de plataforma eletrónica, tendo por destinatários os alunos das

turmas definidas nos mapas (em anexo) do(sl ciclo(s) de escolaridade desse

estabelecimento. Nesta 2q edição, além da divulgação pública dos resultados a nível

nacional e regional, está prevista uma devolução a cada escola dos resultados
agregados dos seus alunos, no sentido de apoiar o seu projeto educativo.

Para o efeito, solicita-se a designação de dois interlocutores da Vossa Escola,

responsáveis pelo processo de inquirição, sendo um efetivo e outro suplente, e o
preenchimento dos respetivos dados na seguinte tabela:

lnterlocutor
Suplente

lnterlocutor
Responsável

Nome e-mail telemóvel telefone
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Posteriormentq, estes interlocutores receberão uma mensagem com as

credenciais de acesso à área específica da Escola, existente na plataforma do lnquérito,
e as instruções para a aplicação do mesmo.

Uma vez que o inquérito já está a decorrer a nível nacional, solicita-se que a

designação dos interlocutores seja enviada até ao próximo dia 13 de maio, para:

d re(oed u. madeira.gov. pt

A plataforma do lnquérito aos Hábitos Desportivos da População Portuguesa
garante a privacidade e o anonimato dos dados, de acordo com a Lei 58/2019, de 8 de

agosto (LERGPD), lei nacional de execução do Regulamento (UE) 2Ot6/679
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD). De referir que se trata de um
questionário simples, cujo preenchimento por parte dos alunos não excederá os 30

minutos.
Agradecendo antecipadamente a V/ colaboração neste estudo, para qualquer

esclarecimento adicional poderão ser contactados os serviços da Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência, através do endereço eletrónico:
habitosdesportivos(ôdgeec. mec. pt .

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

/,4èo

(Marco Paulo Ramos Gomes)

1mp.03.07

ED | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira.gov.pt | | NIPC: 67IO00 497
2


