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Monotorização de Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 0369400001
1 mensagem

mime-noreply@gepe.min-edu.pt <mime-noreply@gepe.min-edu.pt> 7 de Março de 2013 às 16:52
Para jose.cruz@campus.ul.pt

Exmo(a)s. Sr(a)s.

O pedido de autorização do inquérito n.º 0369400001, com a designação Questionário sobre as percepções
e atitudes face à utilização de ambientes de aprendizagem com Cloud Computing, registado em 19-02-2013,
foi aprovado.

Avaliação do inquérito:

Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) José António Fatela dos Santos Cruz 
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é autorizado
uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às observações
aduzidas.
Com os melhores cumprimentos
José Vitor Pedroso
Diretor de Serviços de Projetos Educativos
DGE

Observações:

a) A realização do Inquérito fica sujeita a autorização prévia das Direções dos Agrupamentos de
Escolas. 
b) Devem ser consideradas as medidas de proteção e segurança previstas na Lei nº 67/98. Dado
que na investigação se obtêm dados pessoais, exige-se a garantia de anonimato, confidencialidade
e proteção dos mesmos. Os inquiridos não devem ser identificados por qualquer modo de
identificação pessoal, direta ou indireta. A recolha e o tratamento dos dados deverá basear-se no
consentimento expresso e esclarecido do titular dos dados ou dos seus legais representantes.
Assim, deverá ser obtido o consentimento informado e a respetiva autorização dos inquiridos
contendo a identificação do responsável pelo tratamento e sua finalidade, informando sobre a
existência e condições do direito de acesso e de retificação por parte do respetivo titular, ao que
serão apostas as assinaturas dos legais representantes dos titulares dos dados. Para os alunos
menores (menos de 18 anos) esta deverá ser atestada pelos seus representantes legais.

Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço http://mime.gepe.min-
edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso da entidade.

http://mime.gepe.min-edu.pt/


José Cruz <jafscruz@gmail.com>

Resposta a - Informações sobre o registo efetuado

Maria Alice <alice@cnpd.pt> 10 de Abril de 2013 às 16:20
Para "jafscruz@gmail.com" <jafscruz@gmail.com>

Exmo. Senhor José Cruz

O processo em referência está em apreciação, no entanto como não é um tratamento que requeira controlo prévio,
nos termos do Art., 28º da LPD, pode dar-se inicio á recolha e tratamento dos dados pessoais nos termos
notificados.

Quando o registo estiver formalmente concluído, a entidade será notificada.

Com os meus cumprimentos.

Maria Alice Gomes

Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) 
[ GAP - Gabinete de Atendimento ao Público ] 
Rua de São Bento, 148-3º;  1200 - 821 Lisboa 
Telef.: 21.393 00 39 (Linha Privacidade) 
url: http://www.cnpd.pt

 

tel:21.393%2000%2039
http://www.cnpd.pt/


José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Colaboração em Investigação sobre Integração Curricular das TIC -
Universidade de Lisboa

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 29 de Abril de 2013 às 19:44
Bcc: secescpen@prof2000.pt, secesm@mail.telepac.pt, secje@mail.prof2000.pt,
secretaria.acduarte@mail.telepac.pt, secretaria.alunos@esramada.pt, secretaria.escola@mail.telepac.pt,
secretaria.esim@mail.telepac.pt, secretaria.esjcff@gmail.com, secretaria.eso@mail.telepac.pt,
secretaria.fmpinto@mail.telepac.pt, secretaria.pessoal@esramada.pt, secretaria.secundaria@live.com.pt,
secretaria@aecanas.org, secretaria@aesjt.pt, secretaria@aevagos.edu.pt, secretaria@agrupamento2-sra-
hora.net, secretaria@agrup-couto-cucujaes.rcts.pt, secretaria@ct-musica-porto.rcts.pt, secretaria@eb23-
airaes.rcts.pt, secretaria@eb23-caminha.rcts.pt, secretaria@eb23-monte-ola.rcts.pt, secretaria@eb2-visc-vila-
maior.rcts.pt, secretaria@eps-o-duarte-ferreira.rcts.pt, secretaria@escolajsilvacorreia.com, secretaria@esec-
alves-martins.rcts.pt, secretaria@esec-arouca.rcts.pt, secretaria@esec-caldas-taipas.rcts.pt, secretaria@esec-
dr-ramiro-salgado.rcts.pt, secretaria@esec-maximinus.rcts.pt, secretaria@esec-paredes-coura-rcts.pt,
secretaria@esec-s-joao-estoril.rcts.pt, secretaria@esfmp.pt, secretaria@es-garciadeorta.pt,
secretaria@esjf.edu.pt, secretaria@inst-gregoriano.rcts.pt, secretaria_esdm@hotmail.com,
secretaria_esdm@netc.pt, secretaria_esfpm@sapo.pt, secretariado@sa-miranda.net, secretaria-
ebsfzz@mail.telepac.pt, secretariaessjtalha@yahoo.com, secretariapinheiro@gmail.com,
secsaopedro@mail.telepac.pt, secseia@mail.telepac.pt, secserafim@mail.telepac.pt,
secundaria.anadia@netvisao.pt, secundaria.fafe@gmail.com, secundarialixa@mail.telepac.pt,
secundariariotinto@net.novis, serm9024@mail.telepac.pt, serv.admin.esds@gmail.com,
servicos.administrativos@cmacg.pt, severimdefaria@mail.telepac.pt, su100473@mail.ptprime.pt,
tesc0080@telepac.pt, tesc0087@mail.telepac.pt, tesc0089@mail.telepac.pt, tesc0126@mail.telepac.pt,
tesc0266@mail.telepac.pt, tesc0369@mail.telepac.pt, tesc0403@mail.telepac.pt, tesc0522@mail.telepac.pt,
tesc0537@mail.telepac.pt, tesc0591@mail.telepac.pt, tesc0601@mail.telepac.pt, tesc0627@mail.telepac.pt,
tesc1072@mail.telepac.pt, tesc1180@mail.telepac.pt, tesc1199@mail.telepac.pt,
tomascabreira@mail.telepac.pt, José Cruz <joseafscruz@gmail.com>

Exmo(a). Sr.(a) Diretor/Presidente CAP da Escola/Agrupamento de Escolas,

Solicitamos que envie ou disponibilize da forma que melhor achar conveniente este link a todos os
professores e formadores que fazem parte da sua instituição, até dia 20 de maio de 2013, podendo utilizar
como texto os parágrafos seguintes:

No âmbito da investigação “Ambientes de aprendizagem com cloud computing: uma visão sobre o conceito e
a realidade portuguesa no ensino secundário” do curso de Mestrado em Educação, do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa, venho solicitar a sua colaboração na resposta ao questionário que se encontra
disponível ao clicar no link:

http://sites.google.com/site/questionariocloudcomputing

A resposta deverá demorar cerca de 15 a 20 minutos e podem responder todos os professores ou formadores
que exerçam funções na sua instituição com alunos ou formandos de cursos de nível secundário.

Este questionário, disponível até dia 20 de maio de 2013, destina-se a avaliar, a nível nacional, as atitudes e
percepções dos professores e formadores de cursos de Nível Secundário (Cursos Científico-Humanísticos,
Artísticos, Profissionais, Educação e Formação de Jovens ou de Adultos, Qualificação ou Aprendizagem)
leccionados em Estabelecimentos de Ensino Público do Ministério da Educação e Ciência ou Centros de
Formação de Gestão Direta do Instituto do Emprego e Formação Profissional, sobre a utilização de recursos
computacionais na Internet, para criar documentos disponíveis em qualquer lugar, armazená-los online,
colaborar com os outros e sincronizar documentos para que eles estejam ao mesmo tempo em
computadores diferentes. As questões apresentadas não têm associadas respostas corretas ou incorretas,
pretendem apenas recolher opiniões pessoais.

Este inquérito por questionário online está autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e pela

http://sites.google.com/site/questionariocloudcomputing


Direção Geral de Educação, conforme indicado nos documentos anexos. Este questionário é anónimo e
confidencial e as respostas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, sendo os resultados obtidos
fornecidos a todos os que colaborem, caso expressem esse desejo em resposta a esta mensagem. A sua
resposta, pessoal e sincera, é muito importante!

Em meu nome os mais sinceros agradecimentos, subscrevendo os votos de continuação de um bom
trabalho e de um bom ano letivo! 

Estou disponível para responder a quaisquer questões.
 
Contacto: José António Cruz, joseafscruz@gmail.com 

Orientadora da investigação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa: Prof. Dr.ª Idalina Jorge -
ifjorge@ie.ul.pt

-- 
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José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Pedido de ajuda na resposta a questionário a formadores

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 13 de Junho de 2013 às 16:34
Bcc: soraiaduarte_21@hotmail.com, su.nicolau@gmail.com, susanaxs@gmail.com,
tania.oliveira.canicais@gmail.com, tania_anima@hotmail.com, taniabrito@iol.pt, taniam55@hotmail.com,
taniammsantos@hotmail.com, tecnico@gresco.pt, telmavrs@hotmail.com, tercionobrega@gmail.com,
teresa.sofia.silva@gmail.com, teresaaugusto2035@gmail.com, teresalbuquerque@gmail.com, teresavb@clix.pt,
tiagofsaguas@gmail.com, tilamoreno@gmail.com, Toze_penafiel@iol.pt, vanessafigueiredosoares@gmail.com,
vaniatome@sapo.pt, veraduarte30@hotmail.com, veranogueira82@live.com.pt, virgilia.teixeira@gmail.com,
vitornlas@gmail.com, vmm1974@hotmail.com, zeliamsteixeira12@gmail.com

Caro(a) colega formador(a), 

Peço-lhe a colaboração na resposta ao questionário abaixo, caso ainda não o tenha feito, que demorará
apenas cerca de 15 minutos, até 20 de junho de 2013, e que em muito me ajudará a terminar a recolha de
dados para a minha dissertação de mestrado acerca da utilização das Tecnologias Educativas com
formandos de cursos de nível III e IV.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElaNXkxbUZGdU41VnFLUUZpVzhINlE6MA

Qualquer dúvida ou esclarecimento estou ao dispor.

Muito grato pela ajuda que possa dar,

José António Cruz

-- 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElaNXkxbUZGdU41VnFLUUZpVzhINlE6MA

