
Exmo Sr. Director 

do Agrupamento de Escolas do Bonfim 

Dr. António Luís Sequeira,  

  

 

Assunto: Solicitação de autorização para realização de investigação. 

 

 

Tânia João Lopes Carriço Gomes Godinho, portadora do Cartão de Cidadão nº 11729664, 

licenciada em Psicologia Clinica, membro efectivo nº 3894 da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, doutoranda na Universidade de Évora, sob a orientação da Professora Doutora 

Constança Biscaia, vem por este meio solicitar à Direcção do Agrupamento do Bonfim 

autorização para efectuar o projecto de investigação, nas Escolas de Ensino Básico, 

pertencentes a este Agrupamento, tanto de cidade como de meio rural. 

 

O tema da Tese de Doutoramento intitula-se “Contributos para a compreensão do processo de 

empatia e do seu desenvolvimento”, tendo como objectivo principal a compreensão do 

desenvolvimento da empatia no ser humano e possíveis relações existentes entre este conceito 

e outros, como a capacidade de auto-regulação emocional e estilo de vinculação. 

Em termos concretos, pretende-se recolher uma amostra de cerca de 200 sujeitos, na faixa 

etária dos 8, 9 anos, correspondente ao 3º e 4º anos de escolaridade.  

O procedimento prende-se com uma reunião inicial com os encarregados de educação, onde 

lhes serão entregues sobrescritos com os questionários, necessários à investigação. Tanto o pai 

como a mãe preencherão um questionário de dados socio-demográficos e três escalas 

diferentes. O filho/a preencherá apenas um questionário. O conjunto, depois de preenchido, 

será entregue à professora titular devidamente selado, sendo posteriormente recolhido pela 

investigadora. 

Em termos temporais, espera-se que a recolha da amostra aconteça durante o primeiro período. 

Para algum esclarecimento adicional, os contactos são: tania_godinho@hotmail.com e o 

telemóvel 914213241.  

mailto:tania_godinho@hotmail.com


Em anexo, segue um exemplar dos questionários que serão utilizados nesta investigação.   

 

Grata pela atenção dispensada e com os melhores cumprimentos, 

 

Portalegre, 23 de Setembro de 2013 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exma Srª. Directora 

do Agrupamento Nº 1  

de Portalegre,  

  

 

Assunto: Solicitação de autorização para realização de investigação. 

 

 

Tânia João Lopes Carriço Gomes Godinho, portadora do Cartão de Cidadão nº 11729664, 

licenciada em Psicologia Clinica, membro efectivo nº 3894 da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, doutoranda na Universidade de Évora, sob a orientação da Professora Doutora 

Constança Biscaia, vem por este meio solicitar à Direcção do Agrupamento do Bonfim 

autorização para efectuar o projecto de investigação, nas Escolas de Ensino Básico, 

pertencentes a este Agrupamento, tanto de cidade como de meio rural. 

 

O tema da Tese de Doutoramento intitula-se “Contributos para a compreensão do processo de 

empatia e do seu desenvolvimento”, tendo como objectivo principal a compreensão do 

desenvolvimento da empatia no ser humano e possíveis relações existentes entre este conceito 

e outros, como a capacidade de auto-regulação emocional e estilo de vinculação. 

Em termos concretos, pretende-se recolher uma amostra de cerca de 200 sujeitos, na faixa 

etária dos 8, 9 anos, correspondente ao 3º e 4º anos de escolaridade.  

O procedimento prende-se com uma reunião inicial com os encarregados de educação, onde 

lhes serão entregues sobrescritos com os questionários, necessários à investigação. Tanto o pai 

como a mãe preencherão um questionário de dados socio-demográficos e três escalas 

diferentes. O filho/a preencherá apenas um questionário. O conjunto, depois de preenchido, 

será entregue à professora titular devidamente selado, sendo posteriormente recolhido pela 

investigadora. 

Em termos temporais, espera-se que a recolha da amostra aconteça durante o primeiro período. 

Para algum esclarecimento adicional, os contactos são: tania_godinho@hotmail.com e o 

telemóvel 914213241.  

mailto:tania_godinho@hotmail.com


Em anexo, segue um exemplar dos questionários que serão utilizados nesta investigação.   

 

Grata pela atenção dispensada e com os melhores cumprimentos, 

 

Portalegre, 23 de Setembro de 2013 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 


