
ESTIMADO PROGENITOR/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA! 

Vários estudos e avaliações indicam que a educação de primeira infância é, na Finlândia, de uma maneira geral, 
considerada  de qualidade, tanto pelos pais  como pelas crianças, os quais se sentem geralmente satisfeitos com ela. 
No entanto, é sempre possível fazer melhoramentos e, nesse sentido, promovem-se muitos trabalhos de 
desenvolvimento com esse fim. Este projecto de orientação [Orientaatioprojekti]  é um projecto de investigação e 
desenvolvimento da educação de primeira infância, no qual se pretende, primeiro, investigar exaustivamente o 
quotidiano da educação de primeira infância que rodeia as crianças  e que é criado por elas. Com base nos resultados 
obtidos, disponibilizar-se-á  informação aos educadores que  permitirá  continuar o desenvolvimento da educação de 
primeira infância.  Para este estudo as crianças serão observadas, entrevistadas e o seu comportamento será avaliado.  
Tambem serão avaliados procedimentos, ambiente e prioridades do meio educativo. A recolha de dados para o 
estudo será feita de Janeiro a Maio de 2015, em, por exemplo, estabelecimentos que cuidam do vosso filho 
(infantário, creche familiar). Neste estudo participam, na Finlândia, cerca de 4000 crianças e mais de 200 
estabelecimentos onde as crianças são cuidadas.  Os dados recolhidos para este estudo são confidenciais. A 
identificação da criança ou dos seus familiares não é recolhida. O pessoal encarrega-se de dar a devida atenção ás  
crianças. Conduzimos o estudo de acordo com os princípios éticos. O processamento de dados não é feito ao nível 
individual de cada criança mas, para possibilitar a realização de um estudo fiável, indicando melhoramentos, mesmo 
que mínimos é necessário uma quantidade significativa de material. Para conhecer mais sobre o projecto, visite o 
endereço: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/.  

Para a criança participar neste projecto de estudo, é necessário a autorização do progenitor/pais. A fim de permitir 
que o parecer de cada criança possa ser ouvido e tenha impacto, pedimos que autorizem o vosso filho/a a participar 
neste projecto de estudo. O parecer de cada criança é importante e deve ser expressado, até como componente de 
educação. Pedimos que devolva/devolvam o formulário  a um educador do grupo do vosso filho/a.  Os resultados do 
estudo serão apresentados a partir de agosto de 2015.  

Com os melhores cumprimentos, 

_______________________ 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR NO ESTUDO 

 

O meu filho/a _________________________________ pode participar no estudo ”Orientaatioprojekti” 

(http://blogs.helsinki.fi/reunamo/)  em 2015. 

____________________________ 
Local e data 

 

____________________________ 
Assinatura 

____________________________ 
Nome com letra legível 
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