
 
 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO 

Lisboa,  de Março de 2013 

Exmo. Sr. Diretor 

No âmbito da tese de Mestrado em Psicologia da Educação, que está a ser realizada na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, pelo aluno Sérgio Mendeiros, sob 

orientação da Professora Doutora Ana Margarida Veiga Simão, e que se intitula «Avaliação do 

uso de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho em Estudantes do 7º, 8º, 9º 

e 10º ano de Escolaridade», vimos por este meio solicitar a colaboração de V. Exas. 

Este trabalho tem como objetivo a promoção do sucesso escolar dos estudantes, procurando 

identificar e compreender as estratégias individuais que os alunos utilizam para controlarem o 

seu desempenho escolar. 

O “Questionário Avaliação das Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho” 

(Lopes da Silva, Veiga Simão & Carta, 2012) é um questionário de autorrelato que pretende 

identificar e avaliar estratégias individuais de autorregulação do controlo do desempenho, 

dirigido a alunos inscritos no 7º, 8º, 9º e 10º ano de escolaridade. Constituído por 34 itens de 

resposta fechada, as opções de resposta distribuem-se numa escala de Likert de cinco pontos, 

designadamente, “Eu não sou nada assim”, “Eu não sou sempre assim”, “Eu não sou nem 

muito nem pouco assim”, “Eu sou mais ou menos assim”, “Eu sou mesmo assim”. 

O questionário é anónimo e é garantido aos inquiridos que os dados recolhidos serão mantidos 

confidenciais, respeitando os princípios deontológicos de investigação em ciências sociais. A 

participação dos alunos é voluntária e será precedida pela autorização dos respetivos 

Encarregados de Educação. O preenchimento dos questionários pelos alunos será realizado em 

contexto escolar, em horário a combinar entre o investigador e o Professor/Diretor de Turma, 

com o conhecimento e autorização da Direção da Escola. Os resultados dos dados recolhidos 

serão analisados e, mais tarde, apresentados para Vossa análise e reflexão. 

A aplicação deste instrumento foi autorizada pela Direção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGICD), Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME). O 

documento comprovando essa autorização e o respetivo registo com o nº 0145400007 é 

enviado em anexo a este documento. 

Gostaríamos, por isso, de apresentar a presente proposta de colaboração neste projeto à 

Direção da Vossa Escola. 

Agradecemos desde já a vossa atenção e disponibilidade. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

(Sérgio Mendeiros) 



 
 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 

No âmbito da tese de Mestrado em Psicologia da Educação, que está a ser realizada na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa pelo aluno Sérgio Mendeiros, e que se 

intitula «Avaliação do uso de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho em 

Estudantes do 7º, 8º, 9º e 10º ano de Escolaridade», sob orientação da Professora Doutora 

Margarida Veiga Simão, vimos por este meio solicitar a colaboração de V. Ex. 

Este trabalho tem como objetivo a promoção do sucesso escolar dos estudantes, procurando 

identificar e compreender as estratégias individuais que os alunos utilizam de forma a 

controlarem o seu desempenho escolar. 

Para tal, é necessária a aplicação de questionários a alunos do 7º, 8º, 9º, e 10º ano de 

escolaridade, pelo que se pede a vossa autorização. O questionário é anónimo e os dados 

recolhidos serão mantidos confidenciais, respeitando os princípios deontológicos de 

investigação em ciências sociais. 

O preenchimento dos questionários pelos alunos será realizado em contexto escolar, em 

horário a combinar entre o investigador e o Professor/Diretor de Turma, com o conhecimento 

e autorização da Direção da Escola. Para autorizar a participação do seu educando, preencha 

por favor o destacável que se segue, e entregue-o ao Diretor de Turma. 

Agradecemos desde já a vossa atenção e colaboração neste projeto. 

Lisboa, Março de 2013 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu, ___________________________________________, Encarregado/a de Educação 

do/a aluno/a ______________________________________________, a frequentar o 

____ ano, na turma ____, com o nº ____, venho por este meio autorizar que o meu 

educando participe no estudo «Avaliação do uso de Estratégias de Autorregulação do 

Controlo do Desempenho em Estudantes do 7º, 8º, 9º e 10º ano de Escolaridade», 

através da resposta de um questionário.  

Data: ___/___/____ 

____________________________________(Assinatura do Encarregado de Educação) 

 



FACULDADE de PSICOLOGIA da UNIVERSIDADE de LISBOA 
COMISSÃO ESPECIALIZADA de DEONTOLOGIA do CONSELHO CIENTÍFICO 

 
 

RAPI - Requerimento de Aprovação de Projeto de Investigação 
                                                             
                                           Vers«o 2012-2013
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 
1. Descarregue este formulário, preencha-o (1 por cada projeto) e grave-o.  
 
2. Submeta o requerimento para aprovação e subscrição (em espaço próprio do 
formulário) pelo professor(a)/investigador(a) da Faculdade que coordena o seu projeto, 
antes de o submeter à Comissão (se aplicável). 
 
3. Entregue o formulário preenchido em papel no secretariado do conselho científico 
e submeta em ficheiro electrónico (documento pdf) como Anexo e com o nome 
RAPI seguido das iniciais do  nome de proponente de uma mensagem com RAPI em 
assunto, para deontologia@fp.ul.pt  
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Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
4. Entregue também em papel e em ficheiro(s) electrónico(s) toda a documentação 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
anexa ao RAPI considerada necessária para a avaliação dos aspectos deontológicos 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
específicas cujo limite estabelecido não seja suficiente).

Frederico Marques
Texto digitado
do projeto (incluindo eventual ficheiro word com informação adicional a alíneas 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado



 
 
Nome do Investigador(a) proponente  
 
E-mail:  
 
Título do Projeto:  
 
 
 
Fonte de financiamento (se aplicável):   
 
Coordenador(a)/supervisor(a) da Faculdade (se aplicável)        
Nome do coordenador(a)/supervisor(a): 
 
 
E-mail do coordenador(a)/supervisor(a): 
 
Co-investigadores (se aplicável):  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
________________________________________ 
 
1.Sumário do projeto (em linguagem não técnica) 
 
1.1.Problema de investigação (até 1200 caracteres): 
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Frederico Marques
Texto digitado
Referência do requerimento anterior:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
Requerimento:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
Duração do projeto:

Frederico Marques
Texto digitado
Início: Mês                Ano               Fim: Mês                 Ano

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado



1.2. Relevância do problema de investigação (até 1200 caracteres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Objetivos da Investigação (até 1500 caracteres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Métodos de Investigação (Explique escolha de métodos de investigação e descreva todos os 
procedimentos para a recolha e registo de dados, tarefas exigidas aos/às participantes, intervenções 
realizadas, duração da participação, frequência da recolha de dados - cópias de instruções, testes, 
questionários, estímulos apresentados, guiões de entrevista, e/ou grelhas de observação a utilizar 
poderão ser juntas em anexo) 
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1.4. Métodos de Investigação (Continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
2.Experiência Prévia 
 
2.1. Experiência prévia com o tipo de investigação proposto:  
 
2.2. Experiência prévia com a população alvo da investigação:  
 
2.3. Experiência prévia dos Co-investigadores (se aplicável): 
 
    . com o tipo de investigação proposto: 
 
    . com a população alvo da investigação:  
 
2.5. Conhecimentos em deontologia da investigação (marcar o que se aplica):   . 
. curso/disciplina de métodos de investigação  
. conhecimento do código deontológico da ordem dos psicólogos  
. outros 
(especificar): 
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Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
3. Participantes e Recrutamento.   3.1. Número de participantes previsto:    3.2. Características dos/das participantes (ex. idade, sexo, etc):               3.3. Participantes são pessoas vulneráveis (ex. crianças, reclusos, etc):     . Se respondeu Sim explicite a necessidade de inclusão de pessoas vulneráveis:               3.4. Incentivos oferecidos aos/às participantes pela sua participação: . Pagamento aos/às participantes:    Momento de pagamento/montante          . Créditos em  disciplina para os participantes:     Forma/valor dos créditos                     Alternativas à participação              3.5. Formas de obtenção de autorizações de outras instituições para o recrutamento - quando aplicável                  (ex. escolas, hospitais, empresas, etc.):

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
3.6. Dados pessoais dos/das participantes recolhidos (ex. idade, sexo, etc):          

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
          

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
  

Frederico Marques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
4. Consentimento informado dos/das participantes     4.1.Informação dada aos/às participantes sobre o estudo e forma do consentimento (marcar o que se aplica):                               

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
. por documento (a anexar) no qual o/a participante assina o seu consentimento e do qual fica com uma cópia(obrigatório se a participação no estudo envolve risco para os/as participantes)     . por documento (a anexar) que o/a participante lê antes de comunicar a decisão em participar   . por explicação oral dada ao/à participante antes deste comunicar a decisão em participar(explicação oral integral - discurso direto - detalhar em baixo ou em anexo se mais de 250 carateres)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
4.2. Local de obtenção do consentimento informado:              4.3. Momento de obtenção do consentimento informado:          4.4. Pessoa(s) que obterão o consentimento informado:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
4.5. Envolvimento de participantes não legalmente competentes para consentimento informado:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(se respondeu sim  anexe documento informativo sobre o estudo no qual os responsáveis legais pelos/as participantes assinam o seu consentimento e do qual ficam com uma cópia)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
4.6. Envolvimento de participantes vulneráveis:  

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(devido ao seu estatuto legal, económico, educacional,outro)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
- Se respondeu Sim indique:. Forma de minimização do risco de coerção ou influência inapropriada:               . Forma de explicação de que a participação no estudo é voluntária:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado
4.7. Existência de barreiras linguísticas que podem afectar o consentimento informado Se respondeu Sim indique forma de ultrapassar essas barreiras: 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
5. Possíveis riscos para os/as participantes 5.1. Existência de riscos físicos, psicológicos, legais ou sociais para os/as participantes:   5.2. Se referiu algum risco na anterior, indique o seu grau:   5.3. Se grau superior, explique necessidade dos riscos e o porquê de não ser possível a sua eliminação:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(ex. utilizando um procedimento alternativo no estudo)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
5.4. Indicação de eventuais procedimentos para monitorizar a segurança dos/das participantes e/ou minimizar riscos:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
5.5. Medidas previstas para lidar com eventuais consequências negativas para os/as participantes:      

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(marcar o que se aplica)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
. Atendimento de urgência psicológica   . Referência para avaliação psicológica. Referência para aconselhamento/psicoterapia. Outras (especificar)

Frederico Marques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado
6. Engano intencional

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(apresentação de informação falsa ou enganosa; omissão de informação que pode ser relevante para a decisão de participação, ou acerca de ações relevantes no contexto da investigação)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
6.1. Engano intencional dos/das participantes:       

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
6.2. Existência de outras formas de conduzir o estudo sem recorrer ao engano:    

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
6.3. Explicação dada aos participantes sobre o engano após a sua participação:

Frederico Marques
Texto digitado
7. Proteção da privacidade dos/das participantes    

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
8. Confidencialidade e/ou anonimato 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(ex. não questionar informação pessoal não relevante, não registar informação identificativa do/da participante)  

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
7.1. Formas de assegurar a privacidade de participantes:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
8.1. Formas de assegurar a confidencialidade e/ou anonimato: 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim descreva sucintamente a forma do engano:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim explique razão de rejeição dessas formas:

Frederico Marques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado
8.2. Para estudos online o site hospedeiro é o da Faculdade de Psicologia:

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Não indique site hospedeiro e garantias de confidencialidade/anonimato:

Frederico Marques
Texto digitado
9. Informação pós-estudo

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
9.1. Indicação de contacto para informação posterior por parte dos/das participantes: 

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim indique contacto(s):

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
9.2. Informação sobre o estudo /resultados aos/às participantes após sua conclusão:  

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
Indique momento de fornecimento da informação e teor da informação fornecida 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
(anexar cópias de materiais informativos/educacionais se aplicável; se não aplicável explicitar razões)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
10. Identificação de dados individuais

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
10.1. Destruição dos elementos que possibilitam a identificação dos/das participantes:

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim indique momento da destruição:

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Não indique motivo de manutenção de dados identificativos, local de arquivo e refira formas de assegurar privacidade e confidencialidade dos mesmos:  

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
11. Investigação com animais 

Frederico Marques
Texto digitado
11.1. Projeto envolve animais como participantes:

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim descreva medidas tomadas para assegurar o bom tratamento dos animais envolvidos:

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado
12. Conflitos de interesses12.1.Existência de conflitos de interesses atuais ou potenciais em relação à investigação por parte dos investigadores/as a ela associados (ex.entidade financiadora tem interesse nos resultados):

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
. Se respondeu Sim indique os conflitos existentes e medidas tomadas para o efeito:

Frederico Marques
Texto digitado
Ao submeter este requerimento certifico que a investigação foi planeada de modo a proteger os/as participantes.      Assinatura do/da Requerente: _________________________________________	      Data:            Para estudantes/investigadores/as de mestrado, doutoramento ou pós-doutoramento:        Revi este requerimento e declaro a minha concordância com a adequação do plano da investigação proposto e das medidas sugeridas para proteger os/as participantes.    Assinatura do supervisor(a) do/da Requerente:  ____________________________________________     Data:     Declaração da comissão para efeitos externos: 

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado
ANEXOS: Documento Word com informação adicional sobre alíneas do RAPI Cópia de cartas/e-mails com instituições cooperantesCópia dos documentos de consentimento informadoCópias de instruções aos/às participantesCópias de testes e/ou questionários  Outros (detalhar)

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

Frederico Marques
Texto digitado

jfmarques
Texto digitado
______________________________________

jfmarques
Texto digitado
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Frederico Marques
Texto digitado
Sumário- Check ListOs/as participantes são menores ou adultos não competentes para facultar o consentimento ou são pacientes:A investigação lida com “assuntos sensíveis” (actividades ilegais ou imorais, comportamento sexual ou qualquer informação que, se conhecida fora do contexto da investigação, possa  lesar a reputação do/da participante, ou os seus direitos legais ou sociais, ou a sua empregabilidade):Os/as participantes são gravados/as em áudio ou vídeo:O/a investigador/a interage com o/a participante e/ou manipula o seu comportamento:A identidade do/da participante é registada ou associada de qualquer outra forma aos dados de forma permanente: A identificação dos/das participantes pode ser determinada a partir de informação no relatório da pesquisa:Existe um follow-up em que os/as participantes são contactados/as e novos dados são recolhidos para serem relacionados com os dados existentes:Os/as participantes são alvo de observação num lugar privado, ou num lugar em que crêem não estar a ser observados/as:A investigação envolve observação participada ou outro trabalho de campo antropológico:São revistos registos não públicos recolhidos por outro/a investigador/a ou instituição:Existem barreiras linguísticas que podem afectar o consentimento informado do/da participante:Existem riscos físicos, psicológicos, legais ou sociais de grau superior para os/as participantes:A investigação envolve engano intencional:A investigação só pode ser conduzida com engano intencional:A investigação envolve engano intencional mas a informação omitida não afecta a decisão de participação por parte dos/das participantes:A investigação envolve engano intencional mas logo que possível, os/as participantes serão totalmente informados/as acerca da situação de engano:A investigação envolve engano intencional mas é fornecida uma explicação prévia dos riscos:A investigação envolve animais como participantes:
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Dados do Inquérito

Número de registo:

0145400007 

Designação:

Questionário de Estratégias de Autorregulação do controlo do Desempenho 

Descrição:

O questionário de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho enquadra-se numa
investigação que pretende averiguar quais as estratégias de autorregulação do controlo do desempenho que
são utilizadas pelos estudantes no âmbito da autorregulação da aprendizagem. Com este objetivo foi
construido um questionario (Lopes da Silva, Veiga Simão & Carta, 2012) para ser aplicado alunos do 3º ciclo
do Ensino Básico e alunos do Secundário.
Este contém trinta e quatro descritores divididos em oito categorias de estratégias autorreguladas do
controlo do desempenho: estratégias de controlo da atenção; estratégias de controlo da tarefa;estratégias
de controlo da gestão do tempo e do esforço; estratégias de controlo do estudo;estratégias de regulação
emocional; estratégias de controlo por antecipação das consequências;estratégias de controlo dos recursos
sociais e ambientais;estratégias de controlo de auto-eficácia. Os itens foram distribuídos aleatoriamente e as
opções de resposta distribuem-se numa escala de Likert de cinco pontos, “Eu não sou nada assim”, “Eu não
sou sempre assim”, “Eu não sou nem muito nem pouco assim”, “Eu sou mais ou menos assim”, “Eu sou
mesmo assim”. É nosso objectivo, após aplicação do questionário em turmas do 7º ano ao 10º ano de
escolaridade, verificar a fidelidade e a validade do mesmo, e proceder a análises factoriais que nos permitam
diminuir o número de itens por categoria teórica.
A escala é anónima e é garantido aos inquiridos que os dados recolhidos serão mantidos confidenciais,
respeitando os princípios deontológicos de investigação em ciências sociais, respeitando assim, a privacidade
de todos os participantes. Os dados relativos aos estudantes são confidenciais, cabendo ao investigador a
utilização dos mesmos para fins exclusivamente relacionados com a investigação em curso.
A participação é voluntária e será precedida pela autorização dos Diretores das escolas e dos Encarregados
de Educação dos alunos. 

Objectivos:

Identificar e caraterizar o tipo de estratégias de autorregulação do controlo do desempenho, utilizadas pelos
alunos do 3º ciclo e ensino secundário, tendo em conta as seguintes dimensões: controlo da atenção,
controlo da tarefa, controlo da gestão do tempo e do esforço, controlo do estudo, regulação emocional,
controlo por antecipação das consequências, controlo dos recursos sociais e ambientais e controlo da
autoeficácia. 

Periodicidade:

Pontual 

Data do inicio do período de recolha de dados:

01-04-2013 

Data do fim do período de recolha de dados:

31-12-2014 

Universo:

Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e 10º ano de escolaridade. 

Unidade de observação:

Estratégias de autorregulação do controlo do desempenho. 

Método de recolha de dados:

Questionários em papel. 

Inquérito registado no Sistema Estatístico Nacional:

Não 

Inquérito aplicado pela entidade:

Sim 

Instrumento de inquirição:

01454_201302281600_Documento1.pdf (PDF - 170,23 KB) 

Nota metodológica:

01454_201302281600_Documento2.pdf (PDF - 118,33 KB) 

Outros documentos:

01454_201302281543_Documento3.pdf (PDF - 53,23 KB) 

Data de registo:

28-02-2013 

Versão:

2 (2) 
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Dados adicionais

Estado:

Aprovado 

Avaliação:

Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Sérgio Mendeiros
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(s) Inquérito(s) fica sujeita a autorização das Direções dos Agrupamentos de Escolas.
b) Dado que na investigação se obtêm dados para uso e tratamento em trabalho académico, exige-se a
garantia de anonimato, confidencialidade e proteção dos mesmos. Devem ser consideradas as medidas de
segurança previstas na Lei nº 67/98.
c) A recolha e o tratamento dos dados deverá basear-se no consentimento expresso e esclarecido do titular
dos dados ou dos seus legais representantes. Para os alunos menores (menos de 18 anos) esta deverá ser
atestada pelos seus representantes legais. As autorizações assinadas pelos EE devem ficar em poder da
Escola/Agrupamento ao qual pertencem os alunos.
d) Os inquiridos não devem ser identificados, pelo que não deve haver cruzamento ou associação de dados
entre os que são recolhidos pelo inquérito e os constantes da declaração de consentimento informado. 

Outras observações:

Sem observações. 

|  Voltar  |  Versão 1  |  Versão 2  |
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	Anexo2
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	Sem nome
	1.Sumário do projeto

	Anexo4

	NOME: Sérgio Manuel Escudeiro Mendeiros
	EMAIL: sergiomendeiros@hotmail.com
	TÍTULO: Avaliação do uso de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho em Estudantes do 7º, 8º, 9º e 10º ano de Escolaridade
	FONTE: Não se aplica
	Ano Início: [Abril]
	ANO I: 2013
	Ano Fim: [Dezembro]
	ANO F: 2014
	REQUERIMENTO: [Novo]
	REF: 
	 REQ: 

	SUPERVISOR: Profª. Doutora Ana Margarida Veiga Simão
	EMAIL_S: amsimao@fp.ul.pt
	CO-INVESTIGADORES: Professora Doutora Adelina Lopes da Silva; Liliana Carta
	PROBLEMA: Cada vez mais se tem evidenciado o papel do aluno como ator e gestor do seu próprio processo de aprendizagem. Portanto, o construto da autorregulação tem assumindo um papel de destaque, em termos da sua importância ao nível da aprendizagem em contexto escolar e, nomeadamente, na relação existente entre o uso de estratégias de autorregulação do desempenho e o sucesso escolar. A maioria dos estudos no âmbito da autorregulação tem focado, essencialmente, o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas na aprendizagem, em detrimento das questões motivacionais, emocionais e comportamentais também envolvidas neste processo. Neste sentido, salienta-se a relevância da investigação das diferentes dimensões do processo de autorregulação da aprendizagem, através da avaliação e identificação das estratégias de autorregulação do controlo do desempenho em alunos do 3º ciclo e ensino secundário, tendo em conta as variáveis idade, género, ano de escolaridade, desempenho escolar e meio sociodemográfico.
	RELEVÂNCIA: Atualmente, uma das principais preocupações da comunidade educativa portuguesa prende-se com a problemática do insucesso escolar. A complexidade e importância deste fenómeno e consequentemente, as suas implicações, em termos educativos e sociais, posiciona o psicólogo educacional face à necessidade de refletir sobre o processo de aprendizagem dos alunos.Nos últimos anos uma das questões fundamentais da aprendizagem autorregulada foi a competência do aluno para selecionar, combinar e coordenar as estratégias de autorregulação de uma maneira eficaz(Boeckarts, 1989). Vários autores têm procurado compreender a relação entre o uso destas estratégias e o sucesso escolar (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; Rosário, 1999). Esta investigação procura estudar as estratégias utilizadas por alunos do 3º ciclo e secundário. Isto permite ao Psicologo Educacional trabalhar junto desdes, as dimensões e estratégias de controlo do desempenho,de forma mais adaptativa ao meio escolar. Por outro lado, esta investigação pode servir de ponto de partida para outros estudos dentro da área da aprendizagem autorregulada.
	OBJECTIVOS: Verificar as qualidades psicométricas do Questionário de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho.Identificar e caraterizar o tipo de estratégias, usadas pelos alunos do 3º ciclo e ensino secundário, tendo em conta as seguintes dimensões: controlo da atenção, controlo da tarefa, controlo da gestão do tempo e do esforço, controlo do estudo, regulação emocional, controlo por antecipação das consequências, controlo dos recursos sociais e ambientais e controlo da autoeficácia.Estudar as variáveis relativas ao desempenho escolar, ano de escolaridade, idade, género e meio sociodemográfico.
	MÉTODOS 1: Este estudo pretende identificar quais as estratégias de autorregulaçãodo controlo do desempenho que são utilizadas pelos estudantes no âmbito da autorregulação da aprendizagem. Com este objetivo foi construído um questionário (Lopes da Silva, Veiga Simão & Carta, 2012) para ser aplicado a alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e alunos do Secundário.As estratégias que pretendemos identificar dividem-se em oito categorias diferentes: estratégias de controlo da atenção; estratégias de controlo da tarefa; estratégias de controlo da gestão do tempo e do esforço; estratégias de controlo do estudo; estratégias de regulação emocional; estratégias de controlo por antecipação das consequências; estratégias de controlo dos recursos sociais e ambientais; estratégias de controlo de auto-eficácia. Cada categoria tem um número equilibrado de itens num total de trinta e quatro dispostos de forma aleatória.
	MÉTODOS 2: Para validação deste questionário será adoptada uma metodologia quantitativa e serão testadas as suas qualidades psicométricas. Para isto, o instrumento será aplicado a estudantes do 7º ao 10º ano de escolaridade em contexto de grupo (turma). Serão necessários numa primeira fase cerca de 200 alunos para realizarmos a análise exploratória, e numa segunda fase o mesmo número de alunos para se realizar a análise confirmatória. Prevemos aplicá-lo a cerca de duas turmas por ano letivo.Numa primeira visita às escolas será feito o pedido de autorização à Direção das mesmas. Posteriormente, se o pedido for aceite, será entregue aos Encarregados de Educação através dos seus educandos outro pedido de autorização com uma breve informação sobre o estudo.
	EXP PREV1: [Nenhuma]
	EXP PREV2: [Nenhuma]
	EXP PREV_C1: [Alguma]
	EXP PREV_C2: [Alguma]
	232: Sim
	231: Sim
	23o: Off
	OUTROS: 
	Características: Alunos do 7º, 8º, 9º e 10º ano de escolaridade de ambos os sexos do ensino publico.
	Necessidade: É necessário investigar as estratégias que estes alunos utilizam para compreender como podemos ajuda-los a serem agentes ativos na sua própria aprendizagem. Este projecto de investigação será desenvolvido em contexto escolar.
	Pagamento: 
	Créditos: 
	Alternativas: 
	Outras instituições: Foi autorizada a aplicação do "Questionário de Estratégias de Autorregulação do Controlo do Desempenho", pela Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGICD), Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME). O comprovativo segue em anexo.
	Número: 200 - 400
	VUL: [Sim]
	Informações pessoais: Serão recolhidos os seguintes dados: idade; sexo; ano de escolaridade; desempenho escolar; meio sociodemográfico.
	INC: [Não]
	Explicação oral: Precedendo a aplicação do questionário, o investigador apresenta-se e lê a folha de rosto do questionário em voz alta, para o grupo turma. Seguidamente, pede a colaboração dos alunos cujos Encarregados de Educação aprovaram a sua participação no estudo. Em qualquer momento os alunos podem desistir.
	Local: Na escola em sala de aula, após os estudantes entregarem aos encarregados de educação pedido de autorização. Os alunos em qualquer momento podem desistir de participar no estudo.
	Momento: No momento da aplicação do questionário, precedida pela autorização da Direção da Escola, Encarregados de Educação e Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGICD). (Ver anexo MIME)
	1: Sim
	Pessoa1: [outros (especificar)]
	Pessoa: Investigador (aos alunos participantes); Investigador e Diretores de Turma (aos E.E);
	Env: [Sim]
	Vul: [Sim]
	Minimização: Na explicação oral dada aos participantes, ser-lhes-á explicado em que consiste a atividade proposta e que todos os dados recolhidos são confidenciais. Qualquer dúvida que os mesmos tenham será esclarecida e podem desistir de participar em qualquer momento durante a aplicação.
	Explicação: Num primeiro momento, através do pedido de autorização dos respetivos encarregados de educação através do consentimento informado; novamente, previamente à aplicação, durante a explicação oral será explicado aos participantes que a sua participação é voluntária e que podem decidir não participar no estudo mesmo que o respetivo encarregado de educação tenha dado autorização.
	Barreiras 2: 
	Barreira: [Não]
	Grau superior: 
	Monitorização: 
	Risco: [Não]
	Grau: [Não aplicável]
	5: 
	5: Off
	5b: Off
	5c: Off

	Outras 5: 
	5: 

	6: 
	2: Não se aplica.
	3: [Não]
	1: [Não]
	4: Não se aplica.
	5: Não se aplica.

	7: 
	1: Apenas será pedido ao participante a sua idade e sexo. Ao Diretor de Turma será pedido informação relativa ao desempenho escolar e meio sociodemográfico dos participantes que será anexada aos questionários por meio de um código dado a cada participante. Desta forma, não será registada informação que permita a identificação dos participantes.A informação recolhida será trabalhada apenas pelo investigador e não será pedido dados não relevantes para o estudo.

	8: 
	1: Para proteger a identidade dos participantes, o questionário e uma folha de registo de informação serão marcados com um código, um para cada aluno. Nos momentos anteriores à aplicação será pedido ao Diretor de Turma que preencha na folha de registo, dados relativos ao desempenho escolar e o meio sociodemográfico. Posteriormente, será entregue aos participantes o questionário cujo código corresponde à folha de registo com a sua informação. Quando os alunos terminarem o investigador recolhe os questionários. Desta forma pretendemos assegurar que a identidade dos participantes se mantém anónima, bem como as suas respostas ao questionário. O investigador não tem acesso a informações que permitam fazer qualquer tipo de identificação e o Diretor de Turma não tem contato com os questionários depois de preenchidos. No próprio questionário há itens relativos à idade e género que são preenchidos pelos participantes.
	2: [Não se aplica]
	3: 

	92b: Os resultados dos dados recolhidos serão, oportunamente, devolvidos à escola para reflexão.
	10: 
	2: 
	3: Não se aplica.
	1: [Não se aplica]

	9: 
	1: [Não]

	91b: 
	11: 
	1: [Não]
	2: Não se aplica.

	12: 
	2: Não se aplica.
	1: [Não]

	Data1: 5/04/2013
	Data2: 
	declaração: [Não]
	a1: Off
	a2: Off
	a3: Sim
	a4: Off
	a5: Sim
	a6: Sim
	Anexos outros: Folha de Registo de Informação para o Diretor de Turma; Comprovativo de aprovação por parte da DGIDC.
	s1: [Sim]
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