
 

 

 

Caras Famílias,  
  
  
O Plano Estratégico das Escolas Públicas do Condado de Henrico, Destino 2025 - Um Plano para as HCPS, assenta 
em quatro pilares fundamentais para melhorias: Segurança e Bem-estar, Crescimento Académico, Equidade e 
Oportunidade, e Relacionamentos.  Uma forma de medir o progresso nestas áreas é através de inquéritos anuais a 
alunos, familiares e funcionários.  Estes inquéritos recolhem comentários sobre uma vasta gama de tópicos 
relacionados com o Plano Estratégico, como relacionamentos entre alunos-pais-funcionários, equidade e inclusão, e 
envolvimento dos alunos.  
  
Estamos a trabalhar com o Metropolitan Educational Research Consortium [Consórcio Metropolitano de 
Investigação Educacional] (MERC) na Escola de Educação da Universidade da Commonwealth da Virgínia para 
realizar os inquéritos.  Informamos que os dados fornecidos à divisão escolar pelo MERC não conterão qualquer 
informação de identificação sobre quem está a realizar o inquérito.    
  
Será partilhada uma hiperligação para um Inquérito online aos Encarregados de Educação no dia 6 de março de 
2023, e receberá lembretes durante o mês através de e-mail, meios de comunicação social, e outros meios.      
  
Os alunos dos 3.º aos 12.º anos serão convidados a concluir o inquérito na escola, pessoalmente ou virtualmente, 
entre 6 e 31 de março de 2023.  O inquérito facultado aos estudantes dos 3.º e 4.º anos será uma versão resumida do 
inquérito completo.  O inquérito demora aproximadamente 20 minutos a concluir e não serão recolhidas informações 
de identificação sobre o menor a seu cargo.  O inquérito será realizado online, mas se necessário estarão disponíveis 
cópias em papel.   
  
Uma cópia de pré-visualização do inquérito aos alunos encontra-se disponível no site da divisão em:  

https://henricoschools.us/annual-schools-survey  
juntamente com informações adicionais, incluindo os resultados do inquérito do ano passado. Se por qualquer 
motivo não quiser que o menor a seu cargo participe no inquérito, por favor contacte a escola até 3 de março 
para que este seja excluído do inquérito.   
  
Se tiver alguma questão, por favor contacte a Dra. Tiffany Hinton, Diretora de Avaliação, Investigação e Análise, em 
tshinton@henrico.k12.va.us.   
  
Obrigado pelo tempo dispensado em colaborar neste processo!  Os comentários dos alunos e das famílias são 
essenciais para o nosso progresso.    
  
Atenciosamente,  
 

                
Amy E. Cashwell, Ed.D.  
Diretora  
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