
RE: 
Jorge.Ponciano

Boa tarde,
Agradeço a sua orientação.
Em anexo os pdf com autorização!
Relativamente aos dias concretos logo informo mas em principio estaria consigo no dia 10, os restantes dias 
(11, 12 e 13) seria para aplica-los.
Grato
Jorge

De: DGEAE- Sancho Gomes [mailto:sancho.gomes@cm-evora.pt] 
Enviada: quinta-feira, 29 de Março de 2012 12:33
Para: Jorge.Ponciano
Assunto: RE:

Bom dia.
Estou disponível para o receber, claro que sim.
Em vez que eu perguntar ás direções, sugiro outra metodologia: envie-me em formato digital a autorização 
que eu reencaminho para as direções informando que o Jorge aplicará os questionários nessas datas.
Acho, sinceramente que deverá ser o Jorge a aplicar.
Temos que se não for, eles não sejam preenchidos atempadamente.

Com os melhores cumprimentos,
Sancho Gomes

Enviado: quinta-feira, 29 de Março de 2012 14:22 
Para: DGEAE- Sancho Gomes [sancho.gomes@cm-evora.pt]
Anexos: MIME.pdf (71 KB) ; MIME 2.pdf (169 KB)

Departamento de Intervenção Social e Educação
Câmara Municipal de Évora
Rua Diogo Cão, Ed. de São Pedro
7000 - 872 Évora
Tel.: 266 777 100 / Fax: 266 777 113 / Ext.: 2316
E-mail: sancho.gomes@cm-evora.pt

 Antes de imprimir este e-mail, pense que estará a gastar papel e tinta. Proteja o ambiente!

De: Jorge.Ponciano [mailto:jorge.ponciano@cm-silves.pt] 
Enviada: quarta-feira, 28 de Março de 2012 19:54
Para: DGEAE- Sancho Gomes
Assunto: FW:

Boa tarde Dr. Sancho
Finalmente a noticia que já tinha, mas que aguardava comunicação oficial do MIME.
Chegou.
Está ssim previsto que a aplicação ocorra entre 9 e 13.
Julgo que, dada as dimensões das 3 escolas em questão, dois dias serão suficientes para os aplicar.
Porém, gostaria de saber a sua opinião se deverei entregá-los aos docentes, e combinar data para os recolher 
ou se o deverei aplicar diretamente? que me sugere?
Já agora pedia-lhe o favor de averiguar se a autorização para aplicação do questionário já chegou ao
conhecimento do/as directores/as.
Por fim pedia-lhe o favor de me receber na véspera para me indicar a localização exacta das escolas ( porque 
apenas tenho uma vaga ideia do local).
Grato por tudo
Jorge´

De: CME- Claudia Sousa Pereira [cpereira@cm-evora.pt]
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Enviado: segunda-feira, 26 de Março de 2012 11:57
Para: Jorge.Ponciano; mfavinha@net.sapo.pt
Assunto: RE: 

Boa notícia! Autorizo, pois. 

________________________________________________
Cláudia Sousa Pereira
Vereadora da Câmara Municipal de Évora
Departamento de Intervenção Social e Educação -DISE, DGEAE, DASAJ
Departamento do Centro Histórico, Património e Cultura - DCHPC, DAC
cpereira@mail.evora.net
Tel: 266 777 089

De: Jorge.Ponciano [mailto:jorge.ponciano@cm-silves.pt] 
Enviada: domingo, 25 de Março de 2012 21:45
Para: mfavinha@net.sapo.pt; CME- Claudia Sousa Pereira
Assunto:

Boa noite!
Recebi esta boa noticia!! 
A autorização para aplicação do questionário foi dada em tempo record! Muito contou a ajuda do Ex.mo SR. 
Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Educação Dr. João Atanásio que, pessoalmente, se empenhou na rápida
avaliação do questionário.
Estando assim prevista a aplicação do questionario entre 9 e 13 de Abril.
Claro está que vou pedir a autorização da Vereadora Cláudia para me deixar, mais uma vez, maçar o Dr. 
Sancho, solicitando a colaboração e opinião dele acerca da operacionalização.
Grato
Jorge Ponciano
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