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Tell Them From Me student survey
Sondagem a estudantes 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 estudantes
Digam-lhes Por Mim (Tell Them From Me)?
A sondagem a estudantes Tell Them From Me faz perguntas
sobre fatores conhecidos por afetar o sucesso académico
e outros resultados. Tem por objetivo melhorar resultados de
aprendizagem dos estudantes. A sondagem foi desenhada
para medir, avaliar e relatar perspetivas do ponto de vista
do estudante a nível da escola e do sistema. 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 estão relacionadas com as seguintes
medidas em escolas primárias:
Participação em
desportos e atividades
extracurriculares

Comportamento na
escola

Uso de TIC para
aprendizagem

Comportamento de
trabalhos de casa

Relevância e rigor
do ensino

Sentimento de pertencer

Interesse e motivação

Perseverança

Relacionamentos
positivos

Valorização dos
resultados escolares

Relacionamento positivo
entre professores e
estudantes

Tempo de aprendizagem
eficaz

Experiência de
intimidação

Esforço

Competências e desafios
à aprendizagem

Advocacia na escola

Expetativas de sucesso

Ambiente positivo de
aprendizagem
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As perguntas da sondagem estão relacionadas com as seguintes
medidas em escolas secundárias:
Participação em
desportos e atividades
extracurriculares

Comportamento de
trabalhos de casa

Expetativas de sucesso

Competências e desafios
à aprendizagem

Autoconceito
académico

Comportamento na
escola

Experiência de
intimidação

Absentismo

Sentimento de pertencer

Interesse e motivação

Tempo de aprendizagem
eficaz

Expetativas: concluir o
12º Ano, Universidade,
TAFE

Relacionamentos
positivos

Esforço

Relevância e rigor
do ensino

Bem-estar

Valorização dos
resultados escolares

Ambiente positivo de
aprendizagem

Dinamismo académico

Advocacia na escola

Advocacia fora
da escola

Relacionamento positivo
entre professores
e estudantes

Uso de TIC para
aprendizagem

Perseverança

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 escola da sua criança decidiu participar.
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4. Como é que a escola da minha criança
beneficiará da minha participação?
A sondagem a estudantes Tell Them From Me fornecerá aos
diretores e líderes da escola uma compreensão da perspetiva
dos estudantes sobre participação e bem-estar dos estudantes
e sobre práticas de ensino efetivas.
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. O que é que a minha criança necessita
fazer para participar na sondagem?
A sondagem leva, tipicamente, menos de 30 minutos e
é totalmente efetuada em linha, através de um sítio web seguro,
operado pelos programadores da sondagem, The Learning Bar.
As escolas disponibilizarão computadores ou computadores
portáteis para que os estudantes possam preencher a sondagem
durante o horário escolar.

6. A minha criança tem de participar?
Não, a participação na sondagem é opcional. A sua criança não
tem de participar se ela ou você não desejarem. Se durante a
sondagem a sua criança se sentir incomodada, ela pode parar
a sondagem a qualquer altura. A maioria das perguntas na
sondagem pode ser ignorada. Os pais/ estudantes têm o direito
a solicitar acesso a, e a correção da informação do estudante.

7. A escola poderá identificar a minha
criança a partir das suas respostas?
Os funcionários das escolas não serão capazes de identificar
estudantes individuais a partir das respostas destes. Para garantir
confidencialidade, os estudantes a participar receberão um nome
de utilizador e palavra-passe únicos. Quando menos de cinco
estudantes responderem a uma pergunta, os resultados não
serão disponibilizados.
Um pequeno número de funcionários do Centro de Estatística
e Avaliação da Educação (Centre for Education Statistics and
Evaluation (CESE)) no departamento terão acesso a respostas
individuais de estudantes para propósitos de análise a nível
estadual. Os dados individuais dos estudantes serão mantidos
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num servidor seguro com acesso estritamente limitado a
pesquisadores do CESE. Os pesquisadores só estão interessados
em tendências – não em respostas individuais de estudantes.
Nenhum estudante será identificado em qualquer publicação.
Nenhuma escola será identificada a menos que tenha
dado autorização.

8. Que tipo de análise será efetuada nos
dados da sondagem?
Assim que as sondagens tenham sido preenchidas pelos
estudantes, serão preparados 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 vistas dos estudantes da sua escola.
O CESE efetuará uma análise a nível estadual dos dados da
sondagem em conjunção com os dados existentes sobre estudante
na posse do departamento, incluindo dados sobre desempenho.
Os resultados irão ajudar as escolas a melhor entender
o relacionamento entre o bem-estar, a participação, o ensino
eficaz e a aprendizagem dos estudantes. 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.

9. Todos os estudantes na escola
participarão na sondagem?
A sondagem a escolas primárias é desenhada para estudantes
do 4º ao 6º Ano. As escolas são encorajadas a permitir tantos
estudantes quanto possível neste grupo de anos a participar.
As escolas secundárias são encorajadas a permitir tantos
estudantes quanto possível do 7º ao 12º ano a participar.

10. Quando será efetuada a sondagem
Tell Them From Me?
As sondagens serão efetuadas em todas as escolas participantes
no final do 1º Período e (opcionalmente) no 3º/4º Período.
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O que é o CESE?
O Centro de Estatísticas e Avaliação da Educação (CESE) faz parte do Departamento de Educação de NSW.
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 especializa-se em projetos baseados em pesquisa e facilitação de avaliações de estudantes e soluções de sondagem
para ambos estudantes primários e secundários. A equipa interna de pesquisa liderada pelo Presidente, Dr J Douglas Willms,
efetua extensivos projetos usados no sistema escolar para informar políticas nacionais. Foi graças a esta pesquisa que a sondagem,
Tell Them From Me, se tornou na maior sondagem escolar nacional no Canadá, usada em nove das dez províncias. Globalmente,
mais de 6.300 escolas e 5,4 milhões de estudantes já participaram na sondagem nos últimos doze anos.
O Dr Willms deteve até recentemente a Cátedra de Pesquisa de Nível 1 do Canadá em Alfabetização e Desenvolvimento Humano.
Desempenha um papel de liderança no desenvolvimento de perguntas sobre a participação de estudantes para do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes da OECD (Programme for International Student Assessment – PISA).
Para fins exclusivamente administrativos, o The Learning Bar também terá acesso a respostas identificáveis dos estudantes às perguntas
da sondagem. As respostas identificáveis dos estudantes não serão divulgadas a nenhuma pessoa ou órgão outro que os pesquisadores
do The Learning Bar e do CESE no departamento a menos que requerido por lei.
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.
CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

