
Caros Pais, 
 

Aceitámos tomar parte na sondagem escolar para quatro anos letivos dos Estados de 
Jersey. Esta sondagem, que abrange toda a ilha, é organizada pela Unidade de 
Estatísticas dos Estados de Jersey e visa sondar todas as crianças dos 4º, 6º, 8º, 10º e 
12º anos letivos. Os resultados serão utilizados por departamentos dos Estados (como 
o Departamento de Saúde e Serviços Sociais, o Departamento de Educação e os 
Serviços para Jovens) para melhorar os serviços infantis na Ilha e para as escolas 
planearem as suas aulas de Educação Pessoal, Social e de Saúde. 
A informação é recolhida através da aplicação de Internet "SMARTSURVEY". É 
introduzida diretamente no site, que compila todas as respostas para serem analisadas 
pela Unidade de Estatísticas. As sondagens serão totalmente anónimas e, uma vez 
completadas, não é possível associá-las aos alunos individuais. 
A Unidade de Estatísticas terá então possibilidade de realizar uma análise detalhada, 
mas não serão publicadas quaisquer respostas que possam ser atribuídas a um 
indivíduo.  
Os tópicos que a sondagem abrange incluem: 

• Alimentação e dieta 
• Atividade física  
• Lazer e dinheiro 
• Fumar, beber e drogas ilegais 
• Saúde e segurança 
• Relacionamentos e saúde mental (incluindo saúde sexual e perguntas 

sobre exploração sexual infantil para os estudantes do ensino 
secundário)  

 
Se desejar consultar todas as perguntas que irão ser feitas, poderá consultar uma cópia 
da sondagem na secretaria da escola. Alternativamente, poderá consultar a sondagem 
online nos seguintes endereços de Internet: 
 
Sondagem do 12º ano: http://survey.gov.je/s/2019year12 
 

Para todas as sondagens é necessário introduzir um código na primeira página. O 
código de teste é CYP-99-TST. 
No entanto, salientamos que todas as perguntas são de resposta facultativa.  Se 
os estudantes não se sentirem à vontade para responder a qualquer das 
perguntas, podem ignorá-la. 
Se não deseja que o seu filho participe nesta sondagem, agradecemos que nos contacte 
através dos elementos acima indicados. A menos que nos contacte, partiremos do 
princípio de que não se importa que o seu filho participe neste enriquecedor exercício. 

 
Com os melhores cumprimentos,  

http://survey.gov.je/s/2019year12

