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Para:  

DGIDC 

Av. 24 de Julho, n.º 140, 

1399 - 025 Lisboa 

 

Alcantarilha, 8 de Março de 2012 

Assunto: Aplicação de inquéritos em meio escolar 

 

Exmos Senhores  

 

Tomo a liberdade de me dirigir a V/ Exas. no sentido de solicitar autorização para aplicação de 
inquérito no âmbito da minha tese de mestrado, do curso de mestrado na Universidade de Évora 
em ciências da educação variante administração e gestão educacional, “Évora, Cidade Educadora: 
Contributos para a definição de políticas locais de educação “.  

De facto, procura este estudo conhecer como a pertença de Évora à Associação das 
Cidades Educadoras influenciou as políticas educativas nesta cidade, mais concretamente com 
a aplicação do presente questionário pretendo verificar se houve ou não impactos e 
influências do projecto “Évora, Cidade Educadora” nestas Escolas do 1.º ciclo do ensino Básico. 
Mais informo que este trabalho tem a Orientação Académica da Professora Doutora Marília 
Favinha, docente do Departamento de Educação e Pedagogia da Universidade de Évora. 

Para tal, torna-se imperioso aplicar um inquérito aos docentes de três escolas do 1.º 
CEB da cidade de Évora, a saber: 

- Escola EB 1 da Quinta da Vista Alegre – Agrupamento n.º 1 de Évora; 

- Escola EB 1 do bairro da Cruz da Picada – Agrupamento n.º 1 de Évora;  

- Escola EB 1 de S. Mamede – Agrupamento n.º 1 de Évora. 

 

Assim, nos termos legais solicito autorização para aplicação de inquérito, que anexo 
para V/ apreciação, aos docentes das escolas supra referidas.  

Mais informo que tenho urgência nesta reposta para poder iniciar a aplicação dos 
questionários e desenvolvimento da tese.  

Sem mais de momento, subscrevo-me com a minha mais elevada estima.  
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Atentamente  

O Mestrando  

 

(Jorge Alexandre Ponciano da Cruz) 

Em anexo: 1 questionário  


