Sondagem a estudantes Digam-lhes Por Mim:
Formulário de informação e consentimento para pais e guardiões
Centro de Estatísticas e Avaliação de Educação
Caros Pais e Guardiões,
Durante o atual período escolar, a sua escola irá tomar parte na sondagem a estudantes
Digam-lhes Por Mim (Tell Them From Me). A sondagem irá proporcionar-nos com valioso
feedback sobre o que os nossos estudantes pensam da vida na escola, quanto estão envolvidos
com a escola e com os diferentes modos em como os professores interagem com eles.
As escolas na Austrália e em todo o mundo usam a sondagem Tell Them From Me para as
ajudar a melhorar. Esta sondagem é preenchida em linha e é conduzida por uma companhia de
investigação independente, The Learning Bar, que se especializa em sondagens em escolas.
Os funcionários das escolas não serão capazes de identificar estudantes individuais a partir
das respostas. Para garantir confidencialidade, os estudantes participantes receberão um nome
de utilizador e palavra-passe únicos. Se menos de cinco estudantes responderem a uma
pergunta, os resultados desta serão suprimidos. A sondagem leva tipicamente 30 minutos ou
menos a preencher e será gerida pela escola durante as horas escolares normais. Uma vez
que as sondagens tenham sido preenchidas pelos estudantes, são preparados relatórios que,
na maioria dos casos, estarão à disposição das escolas num prazo de três dias.
Além das escolas receberam o feedback dos estudantes, o Departamento de Educação, através
do Centro de Estatísticas e Avaliação da Educação (Centre for Education Statistics and Evaluation
(CESE)), tem acesso aos dados de toda a NSW, e está a realizar um projeto de pesquisa para
examinar padrões de bem-estar de estudantes, participação, e práticas educativas eficazes a nível
estadual. A pesquisa está a examinar que repercussões estes assuntos têm nos resultados dos
estudantes, incluindo desempenho académico. Estudantes individuais não serão identificados em
qualquer publicação do CESE, e todos os dados serão tratados de acordo com a relevante
legislação sobre a privacidade. Os dados pessoais dos estudantes não serão divulgados pelo
Departamento a qualquer outra pessoa ou organismo, a menos que exigido por lei.
Esta pesquisa irá ajudar as escolas na Nova Gales do Sul a melhor compreender como
melhorar o bem-estar e a participação dos estudantes. Irá também assistir professores e
diretores a discutir o que funciona para melhorar os resultados dos estudantes.
A participação nesta sondagem é completamente voluntária. Se você ou a sua criança não
desejarem, a sua criança não tem de participar. Se durante a sondagem a sua criança se sentir
incomodada, ela pode escolher parar a sondagem a qualquer altura. A maioria das perguntas
na sondagem pode ser ignorada.
Se não desejar que a sua criança tome parte na sondagem, por favor preencha o formulário
em anexo e devolva-o à escola da sua criança antes de delete and insert date of return
Mais informações sobre a sondagem e a pesquisa em geral estão disponíveis em inglês no
sítio web do CESE: http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents
delete and insert name of principal
Diretor/a
delete and insert name of school
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form
Digam-lhes Por Mim: formulário de não consentimento
à Sondagem de Feedback a Estudantes

Por favor preencha em inglês
Se não desejar que a sua criança participe na sondagem de feedback a estudantes, por favor
assine este formulário e devolva-o à sua escola antes de delete and insert date of return
I DO NOT give consent for my child/children to participate in the Tell Them From Me student
feedback survey.
EU NÃO consinto que a/s minha/s criança/s participe/m na sondagem de feedback a estudantes
Digam-lhes Por Mim.

Nome do estudante 1
Name of student 1

Classe do estudante 1
Roll class of student 1

Nome do estudante 2
Name of student 2

Classe do estudante 2
Roll class of student 2

Nome do estudante 3
Name of student 3

Classe do estudante 3
Roll class of student 3

Nome do estudante 4
Name of student 4

Classe do estudante 4
Roll class of student 4

Name of parent/carer

Nome do pai/mãe/guardião (por favor escreva em letra de imprensa)

Signature of parent/carer

Assinatura do pai/mãe/guardião

Date
Data
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