AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ADELAIDE CABETTE
Avaliação Interna – Diagnose com base no Modelo CAF (inquéritos à comunidade)
Ano letivo 2017-18
ACESSO
São disponibilizados os links abaixo, para facilitar a resposta aos inquéritos (basta procurar a
hiperligação correspondente ao questionário do código individual que receberam).
Para o efeito serão, oportunamente, entregues os códigos individuais de acesso, aos Coordenadores de
Estabelecimento/Departamento, para serem distribuídos pelos diversos grupos de inquirição – Alunos;
EE; PD e PND.
CALENDARIZAÇÃO
Pessoal Docente e Pessoal Não Docente:


Resposta aos Inquéritos, on-line, na da Interrupção Letiva da Páscoa – de 26 a 29 de março.

Pais/Encarregados de Educação:






Pré-escolar:
o Inquéritos serão entregues na Reunião de Avaliação das Aprendizagens: 28 de março;
o Serão realizados em suporte de papel (e preenchidos logo nessa data); ou
o Deverão ser devolvidos até 13 de abril (entregues na respetiva sala);
o Posteriormente, entregues até dia 16 de abril, pela Coordenadora de Estabelecimento
ou por quem ela designar, na Direção.*
1º Ciclo do Ensino Básico:
o Serão informados na reunião de entrega de Avaliações do 2º Período, a realizar na 1ª
semana do 3º Período;
o Serão realizados em suporte de papel (e preenchidos logo nessa data); ou
o Podem responder ao questionário em casa e entregar na segunda-feira seguinte, dia 16;
o Posteriormente, deverão ser entregues até dia 19 de abril, pela Coordenadora de
Estabelecimento ou por quem ela designar, na Direção.*
2º/3º Ciclos e Secundário:
o Serão informados, nas reuniões de entrega de Avaliações, sobre a disponibilidade do
questionário on-line, que deverá ser preenchido de 16 a 20 de abril.

Alunos (apenas respondem alunos do 4º ano em diante):






1º Ciclo:
o Responderão ao Inquérito na semana de 9 a 13 de abril;
o O questionário será em suporte de papel, devendo ser entregue até dia 19 de abril, pela
Coordenadora de Estabelecimento ou por quem ela designar, na Direção.*
2º Ciclo:
o Responderão ao Inquérito na semana de 9 a 13 de abril.;
o Responderão ao Inquérito on-line, em horários a definir.
3º Ciclo e /Secundário:
o Responderão ao Inquérito na semana de 9 a 20 de abril;
o Responderão ao Inquérito on-line, em horários a definir.

Os Inquéritos deverão estar todos encerrados/terminados até 20-04-18.
A Coordenadora AI
Maria da Conceição Vigário Morais
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Links diretos de acesso
Deverá clicar no respetivo link
ALUNOS:
Alunos - 2º Ciclo

http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3496

Alunos - 3º Ciclos e Secundário http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3476

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – EE
EE - 2º/3º Ciclos e Secundário http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3477

DOCENTES:
PD – PRÉ
PD – 1.º Ciclo

http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3469
http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3474

PD - 2º/3º Ciclos e Secundário http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3478

ASSISTENTES OPERACIONAIS E ASSISTENTES TÉCNICOS
PND – PRÉ
PND – 1.º Ciclo

http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3470
http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3475

PND - 2º/3º Ciclos e Secundário

http://fw.anotherstep.pt/windex.php?id=513&q=3479

Agradecemos a participação.
22/03/2018
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