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Ficha técnica sobre inquérito a tutores legais no âmbito da auditoria 
 
Exmos. Senhoras e Senhores, 
 
Todas as instituições de ensino do cantão Basel-Landschaft são auditadas de quatro em quatro 
anos por uma entidade auditora externa, em nome da Direção da Educação, Cultura e 
Desporto suíça. A auditoria visa controlar parâmetros de qualidade das instituições de ensino, 
fornecendo impulsos de desenvolvimento baseados em dados. A implementação operacional 
da auditoria é realizada por uma equipa de auditoria do Politécnico de Educação de FHNW. 
 
A equipa de auditoria inquere os tutores legais, por escrito, através de questionários e 
oralmente, em entrevistas de grupo ou por telefone: 
 
a) Inquirição por escrito destinada a tutores legais (questionário) 
• Por favor, preencha o questionário, se possível online. Este processo facilita a avaliação 

anónima e eficiente. Caso não o deseje ou não o possa fazer, utilize, por favor, o questionário 
em papel.  

• Caso tenha vários filhos, poderá, se o desejar, preencher um questionário por filho. 
 

Inquérito online  
(para computadores, tablets e Smartphones) 

Inquérito em papel 

• O inquérito pode ser realizado em 12 
idiomas. 

• Visite o endereço de Internet impresso no 
questionário em papel e introduza no campo 
“TAN/Losung” o seu código de acesso.  

• Responda às perguntas e termine o 
questionário com “Enviar”.  

• Elimine o seu questionário em papel. 

• Para preencher o questionário utilize uma 
caneta que escreva a cor escura e fina. 

• Pedimos que entregue o questionário 
preenchido, sem o dobrar e sem indicação 
do seu nome, num envelope fechado à sua 
filha/filho que o deverá levar para a escola.  

• Os docentes farão a recolha dos envelopes 
para os entregar à equipa de avaliação sem 
os abrir. 

 
 
b) Entrevista pessoal a tutores legais 
Para além da inquirição por questionário, realizam-se entrevistas aos tutores legais. O objetivo 
destas entrevistas consiste em saber mais sobre as opiniões dos tutores legais e compreender 
melhor os resultados do inquérito escrito. É, portanto, importante que o maior número possível 
de tutores legais se disponibilizem a participar. Por conseguinte, gostaríamos de lhe pedir que 
se registe para uma entrevista utilizando o formulário de registo anexo. 
Agradecemos a sua colaboração. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Serviços Técnicos de Avaliação Externa de Escolas PH FHNW 
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