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Questionário “Perceção dos alunos sobre práticas de ensino formal de ciências” 

 

Nota informativa 

 

Exmo/a. Sr/a. Encarregado/a de Educação,  

 

O Agrupamento de Escolas (AE) do/a seu/sua educando/a vai participar num estudo que 

está a ser desenvolvido no âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção da Cultura 

Científica: Experimenta+Ciência do PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Intermunicipal da Educação no Médio Tejo. Uma das medidas, denominada M3.15 MOSPOS – 

Monitorizar O Sucesso Para O Sucesso, implica o estudo das práticas experimentais de ciências 

dos professores dos AE dos 13 concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo. 

Nesse sentido, o seu/sua educando/a será convidado/a a responder a um inquérito por 

questionário online, alojado no LimeSurvey – Plataforma de distribuição de questionários utilizada 

pela Universidade de Aveiro (UA), instituição responsável pela conceção do instrumento e pelo 

tratamento e análise do mesmo.  

O inquérito, já autorizado pela Direção Geral da Educação, tem como objetivo 

identificar, segundo a perceção dos estudantes, as práticas de ensino de ciências em contexto 

formal, sendo solicitados os seguintes dados: ano de escolaridade, AE e outros dados relativos às 

aulas de Ciências. O inquérito será aplicado em ambiente escolar, sob a supervisão do/a 

professor/a titular ou diretor de turma e tem um tempo estimado de resposta de 5 minutos. 

A UA oferece todas as condições e garantias de privacidade e segurança dos dados 

recolhidos ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Do mesmo modo, o/a 

educando/a terá liberdade de não aceitar responder, bem como tem direito a interromper a 

resposta ao questionário em qualquer altura. Os dados serão eliminados após a conclusão do 

estudo. 

 A medida M3.15 MOSPOS – Monitorizar O Sucesso Para O Sucesso pressupõe o diagnóstico 

da realidade educativa com vista a propor ações de intervenção precoce, redução do 

abandono escolar e promoção do sucesso educativo. Por estas razões, a auscultação do/a 

seu/sua educando/a é de crucial importância para melhorar a qualidade do processo de ensino 

e de aprendizagem nas disciplinas de Ciências nos AE da CIM Médio Tejo. 
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