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Tell Them From Me parent survey
Sondagem a pais Digam-lhes Por Mim
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Perguntas Frequentes (pais e guardiões)
Centro de Estatísticas e Avaliação da Educação (CESE)
1. O que é a sondagem a pais Parceiros na
Aprendizagem?

4. Como é que a escola da minha criança
beneficiará da minha participação?

A sondagem a pais Parceiros na Aprendizagem (Partners
in Learning) faz parte do conjunto de sondagens sobre a
participação de alunos, Digam-lhes Por Mim (Tell Them From Me).
A sondagem a pais ajuda a clarificar e fortalecer o importante
relacionamento entre os pais e a escola.

A sondagem a pais fornece aos diretores das escolas e à liderança
escolar as opiniões dos pais sobre a sua escola bem como sobre
a aprendizagem no lar. As comunicações entre os pais e os
funcionários da escola, as atividades e práticas no lar, e as
opiniões dos pais sobre o apoio à aprendizagem e comportamento
na escola, ajudam a formar uma imagem precisa e oportuna
que as escolas podem usar para melhoramentos práticos.

A sondagem foi desenhada para medir, avaliar e relatar as
perceções da escola e do sistema, do ponto de vista dos pais.
O foco desta sondagem de NSW é o bem-estar dos alunos,
participação e práticas de ensino.

2. Que tipo de perguntas serão incluídas
na sondagem?
As perguntas da sondagem têm como objetivo entender
a opinião dos pais sobre a experiência escolar das suas
crianças, incluindo ensino, comunicação e apoio da escola a
aprendizagem e comportamento. A sondagem tem também
como objetivo entender a opinião dos pais sobre atividades e
práticas, no lar, relacionadas com a aprendizagem da criança.
A sondagem perguntará aos pais:
Se se sentem
bem-vindos

Se estão
informados

Se apoiam a
aprendizagem
no lar

Se a escola apoia
comportamentos
positivos

Sobre segurança

Sobre inclusão

Sobre preferências
de comunicação

Sobre a participação
deles na escola

Se a escola apoia
a aprendizagem

3. Como é que as escolas foram
selecionadas para participar?
A sondagem está disponível a todas as escolas governamentais
de NSW de modo grátis. A sua escola decidiu participar.
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Os dados recolhidos nas respostas à sondagem serão rapidamente
compilados em relatórios para a liderança escolar. Os diretores
podem então usar estas informações para os ajudar a identificar
questões emergentes e planear melhoramentos na escola.

5. Como é que a sondagem a pais se
articula com a sondagem a alunos?
A sondagem a pais complementa a sondagem a alunos
Tell Them From Me que poderá ser pedida à sua criança que
preencha. Estas sondagens são oferecidas (em conjunto com
uma sondagem a professores) para garantir que as escolas
capturam as opiniões dos alunos, professores e pais.
Para mais pormenores sobre cada uma das sondagens, consulte
o sítio web da sondagem: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. Que necessito fazer para participar na
sondagem?
A sondagem normalmente leva 15 minutos e é completamente
preenchida em linha através de um sítio web seguro gerido
pelos criadores da sondagem, The Learning Bar. Pode preencher
as sondagens num computador, computador portátil, ipads,
tábletes e smartphones. Ser-lhe-á fornecida uma hiperligação
para preencher a sondagem em casa ou a sua escola poderá
disponibilizar computadores para que possa preencher a
sondagem durante as horas escolares. Esta hiperligação
ser-lhe-á dada pela sua escola durante o 3º período letivo.
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7. Necessito participar?
Não, a participação na sondagem é opcional. As suas respostas
são muito apreciadas, mas se durante a sondagem se sentir
incomodado/a, pode parar a sondagem a qualquer altura.
A maioria das perguntas na sondagem pode ser ignorada.

8. A escola poderá identificar-me ou
à minha criança a partir das minhas
respostas?
Os funcionários da escola não serão capazes de identificar pais
ou alunos a partir das respostas dos pais. As regras de supressão
de dados são aplicadas às ferramentas de relatório à escola,
quando hajam menos de cinco respostas.

9. Que tipo de análise será feita aos dados
da sondagem?
Uma vez preenchidos as sondagens, serão elaborados relatórios,
que na maioria dos casos estarão disponíveis às escolas num
prazo de três dias úteis. A liderança das escolas pode usar os
dados para melhor entender as experiências e pontos de vista
dos pais sobre a sua escola.

O Departamento de Educação de NSW, através do Centro de
Estatísticas e Avaliação da Educação (Centre for Education
Statistics and Evaluation (CESE)), irá conduzir uma análise a nível
estadual dos dados da sondagem em conjunção com os dados
sobre alunos existentes no departamento, incluindo dados sobre
desempenho escolar. Os resultados irão ajudar as escolas a
melhor entender o relacionamento entre a participação de pais
e alunos, o bem-estar dos alunos, ensino eficaz e aprendizagem
dos alunos.
Os resultados da análise dos dados feita pela CESE irá também
ajudar os professores e diretores nas discussões sobre o que
funciona para melhorar os resultados dos alunos. Isto apoia a
atenção continuada do departamento aos ensino e liderança de
qualidade. Os dados serão retidos para análise futura, para nos
ajudar a melhor entender a natureza da participação e bem-estar
dos alunos ao longo do tempo.

10. Quando irá ser efetuada a sondagem
Parceiros na Aprendizagem?
As sondagens serão efetuadas em todas as escolas participantes
entre meados do 3º Período e as primeiras semanas do 4º Período.
Geralmente da 6ª Semana do 3º Período até à 2ª Semana do
4º Período.

O que é o CESE?
O Centro de Estatísticas e Avaliação da Educação (CESE) faz parte do Departamento da Educação.
O CESE foi estabelecido para melhorar e eficácia, rendimento e responsabilização da educação na Nova Gales do Sul. O CESE
identificará e partilhará o que funciona, criando novas oportunidades para melhorar o ensino e a aprendizagem a todos os níveis
da educação.
Mais informações sobre o CESE está disponível na: www.cese.nsw.gov.au

O que é o The Learning Bar?
O The Learning Bar é uma companhia canadense de educação que se especializa em sondagens a escolas para ambos alunos
primários e secundários. A sondagem Tell Them From Me é a maior sondagem nacional a escolas no Canadá, usada em nove
das dez províncias do Canadá. Mais de 6.300 escolas e 5,4 milhões de alunos já participaram na sondagem. Escolas australianas
têm estado a participar na sondagem Tell Them From Me desde 2012.
O The Learning Bar é liderado pelo Dr J Douglas Willms. O Dr Willms é o Presidente da Academia Internacional de Educação,
Membro da Academia Nacional de Educação dos EU e Membro da Real Sociedade do Canadá. Durante 14 anos e até
recentemente deteve a Cátedra de Pesquisa de Nível 1 do Canadá em Alfabetização e Desenvolvimento Humano. O Dr Willms
desempenhou um papel de liderança no desenvolvimento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OECD
(Programme for International Student Assessment – PISA).
Mais informações sobre o The Learning Bar estão disponíveis na: www.thelearningbar.com
Se tiver quaisquer perguntas sobre a sondagem a pais, por favor contate o CESE através de email:
TTFM@det.nsw.edu.au ou por telefone: 1300 131 499.
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