
 

 

 

Assunto: Estudo de avaliação da implementação das Aprendizagens Essenciais 

(AE) - Questionário 

 

 

Lisboa, 21 de abril de 2021 

 

 

Exmo./a Senhor/a 

Diretor/a /Presidente da CAP 

 

Solicitamos as V/ melhores diligências no sentido de divulgar e promover a participação 

de todos os docentes do estabelecimento de educação e ensino que V/ Exa. dirige no 

estudo referido em epígrafe, que tem como objetivo recolher a opinião dos docentes dos 

Ensinos Básico e Secundário (cursos Científico-Humanísticos) sobre o processo de 

apropriação das Aprendizagens Essenciais, e que está a ser realizado pelo Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa. 

 

Este estudo enquadra-se no processo de monitorização e avaliação das Aprendizagens 

Essenciais previsto no Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho e no Despacho n.º 

8476-A/2018, de 31 de agosto. 

 

A participação de todos os docentes, como elementos-chave da gestão, do planeamento 

e do desenvolvimento do currículo, é determinante para a melhoria das políticas 

educativas. 

 

O acesso ao questionário e respetivos objetivos constam da mensagem, em anexo, da 

equipa de investigação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor-Geral da Educação 

 

  



 

 

 

Estudo de avaliação da implementação das Aprendizagens 

Essenciais 

 

Por solicitação da Direção-Geral da Educação, o Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa está a desenvolver um estudo com o objetivo de recolher a opinião dos 

docentes dos Ensinos Básico e Secundário (cursos Científico-Humanísticos) sobre o 

processo de apropriação das Aprendizagens Essenciais (AE). Os resultados deste 

estudo serão usados para elaborar recomendações e orientações práticas, sobretudo 

nas dimensões curricular e pedagógica. 

 

Como é do seu conhecimento, as AE são documentos de orientação curricular de base 

às decisões dos professores na planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, incluindo exemplos de ações estratégicas de ensino orientadas para o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Enquanto docente e sendo um elemento-chave na implementação desse 

referencial curricular, a sua opinião é essencial para que os objetivos do estudo 

sejam alcançados. Por essa razão, convidamo-la/o a pronunciar-se sobre as AE e a 

sua implementação no terreno, respondendo a um breve questionário disponível online 

em: https://rb.gy/k27hyd . 

 

O tempo de resposta estima-se entre 10 a 15 minutos. A sua participação é voluntária 

e os seus dados serão tratados de forma anónima e confidencial, em respeito pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto). Poderá 

cancelar a sua participação a qualquer momento. 

 

Agradecendo antecipadamente a sua valiosa participação no estudo, pedimos-lhe o 

favor de responder ao questionário logo que tenha disponibilidade, até ao próximo dia 

3 de maio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela equipa responsável, 

Fernando Albuquerque Costa 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

https://rb.gy/k27hyd
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