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17 de fevereiro de 2022 
 
ASSUNTO:   PESQUISA PANORAMA da PRIMAVERA de 2022 para ESTUDANTES    

Prezados Pais:
  
Nossa escola preza as opiniões de nossos alunos!  Realizaremos uma pesquisa com os alunos durante o mês de 
março para saber suas percepções sobre o ambiente escolar e, também, suas opiniões sobre questões como 
estabelecer metas e o nível de confiança que eles têm no material de aprendizagem apresentado em sala de aula. 
Os resultados desta pesquisa nos ajudarão a saber como poderemos melhorar nossa escola e melhor apoiar o 
desenvolvimento social e emocional de nossos alunos. 

Além da participação na avaliação de Competência de Aprendizagem Social e Emocional, o SBBC divulgará os 
seguintes dados ao Panorama por meio de uma plataforma segura de transferência de arquivos: 

1. Número de Identificação do/a Estudante (ID)  
2. Nome e Sobrenome do/a Estudante 
3. Nível de Série do/a Estudante 
4. Gênero do/a Estudante 
5. Raça do/a Estudante 
6. Status do/a Estudante ELL (Aprendiz de Língua Inglesa) 
7. Status de Estudante Dotado 
8. Status da Educação Especial do/a Estudante 
9. Nome do Curso do/a Estudante e Número da Seção 
10. Nome do/a Professor/a Designado/a 

Caso não desejar que seu/sua filho/a participe desta pesquisa, preencha e entregue este formulário ao(à) 
professor/a de seu/sua filho/a dentro dos próximos três (3) dias letivos. Se a equipe escolar não receber nenhuma 
comunicação de sua parte nos próximos três (3) dias letivos, seu/sua filho/a participará da pesquisa.  

Incentivamos e agradecemos a participação de seu/sua filho/a. 

Obrigado. 

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

FORMULÁRIO DE EXCLUSÃO DA PESQUISA PANORAMA PARA ESTUDANTES 

Nome Completo do/a Estudante: __________________________________________________________________ 

Nº de Identificação do/a Estudante: ____________________________      Nível de Série do/a Estudante: ________ 

Nome do Pai/Mãe (letra de forma): ________________________ Assinatura do Pai/Mãe: ____________________ 

(Teachers, please return this form to __Ms. Tait____________________________ .) 


