
RE: 
CME- Claudia Sousa Pereira [cpereira@cm-evora.pt] 

Olá Jorge!
Pois também eu fico preocupada com esta atitude dos professores. Acho que faz bem em enviar às Diretoras 
dos respetivos agrupamentos o texto, incluindo um exemplar do questionário .
De qualquer modo, isto mostra  modo como o conceito de Cidade Educadora é tomado pelos professores… e 
se calhar eles têm razão!!!!  Eles “instróem nã inducam” ;) Estou a fazer humor negro, claro!
Boa sorte, já que o trabalho está a ser bom!

________________________________________________
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: quarta-feira, 2 de Maio de 2012 15:55
Para: CME- Claudia Sousa Pereira
Assunto:
Importância: Alta

Boa tarde Vereadora
Como vai?
Apesar de não dar noticias, tenho andado a trabalhar! Tenho inclusive ido a Évora por causa da aplicação 
dos questionários e das entrevistas aos ex-vereadores.
Quanto às entrevistas as mesmas estão praticamente concluídas, falta uma que era para se realizar amanha, 
mas por um imprevisto que me surgiu aqui no trabalho, acabei de desmarcar e marcar para a próxima quinta-
feira a entrevista com a ex-vereadora dr.a Filomena Araújo.
Quanto aos questionários, a coisa está a correr mal!! Cada vez que é acordada uma nova data, desloco-me à 
escola e pedem nova data. Em S. Mamede já me foi dito mesmo pela coordenadora que “não espere mais 
inquéritos porque os professores não querem responder”.
Estou um pouco preocupado. Desesperado talvez seja mesmo a palavra a utilizar!
Pensei em mandar o texto abaixo para a sede dos agrupamentos a ver se através da sede/órgão de gestão 
se conseguia obter nas duas escolas em questão pelo menos um mínimo de 50% de respostas.
Dê-me a sua opinião!
Grato
Jorge

Exmos. Senhores 

Conforme é do conhecimento de V. Ex.as e no âmbito da minha tese de Mestrado, foi-me solicitado que dirigisse pedido 
ao Ministério da Educação (MIME – Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar), de forma a poder aplicar os 
questionários necessários à triangulação de dados, conforme previsto na plataforma do MIME.
Tal como é também do conhecimento de V. Ex.a, a plataforma exige que todos os dados sejam inseridos e submetidos a 
aprovação por parte de comissão de validação, quer os dados relativos ao inquérito a aplicar, quer os resultados obtidos 
no final da investigação. Posto isto, gostaria, ainda e de forma prévia (antes de o comunicar ao MIME), de lhe dar a 
conhecer os resultados obtidos:

Enviado: quinta-feira, 3 de Maio de 2012 13:12 
Para: Jorge.Ponciano

Escola N.º de Inquéritos
entregues/aplicados

N.º de Inquéritos
recebidos

EB 1 da Vista Alegre 5 5 100%
EB 1 do Bairro da Cruz 
da Picada 

7 0 0%
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Face a estes resultados, ou seja, ausência total de respostas ao inquérito numa das escolas e em outra a 
percentagem de respostas aos inquéritos é inferior a 50%, a investigação/proposta de triangulação de dados 
entre três escolas da cidade de Évora fica inviabilizada pela ausência de respostas.

Assim, faço uma última tentativa de solicitar o apoio de V. Exa., no sentido de poder mobilizar os docentes dos 
estabelecimentos de ensino anteriormente mencionados para o preenchimento dos inquéritos, de modo a que a 
investigação possa ser realizada. Reforço este pedido, que, a não ter uma resposta positiva, não apenas me 
impede de realizar um trabalho longamente preparado e que poderia ser útil à cidade de Évora e sua comunidade 
educativa, como terá de ser comunicado ao Ministério da Educação - MIME.

Caso essa situação não se venha a verificar, gostaria de deixar um lamento por todo o incomodo que causei aos 
docentes que efetivamente colaboraram no preenchimento dos inquéritos, ao próprio Agrupamento pelo esforço 
empenhado na colaboração prestada, bem como ao Ministério da Educação, a quem tive que recorrer utilizando, todos 
os meios ao meu alcance para ver, num curto espaço de tempo, o pedido de investigação autorizado – situação, aliás, 
imposta, para que pudesse aplicar os questionários e à câmara Municipal de Évora por toda a colaboração ev empenho..

Sem mais de momento, grato por todo o seu empenho pessoal e com os meus melhores cumprimentos,

EB 1 de S. Mamede 14 5 36%
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