
 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 As cortinas de 2021 foram abertas. Este será o ano onde ninguém no mundo poderá olhar pra frente pra 

saber que tipo de ano será ou mesmo prever quando chegará o dia em que poderemos viver tranquilamente. 

No entanto, as estações continuarão mudando, mostrando a beleza imutável da natureza e acalmando nossos 

corações.Quero que um dia possamos, todos juntos, superar essa situação, acreditando que chegará o dia 

em que conversaremos algo como “Naquela época era assim...”.  

 

 

 Nas notícias deste mês, iremos apresentar uma parte dos resultados da enquete feita em dezembro aos 

pais e alunos como parte da avaliação da escola.  

 Enquete aos alunos  

１ Você acha a escola divertida?    ２ Na aula, você organiza seus pensamentos e os apresentam? 

                                            

            ※Média Nacional                ※É exatamente isso que é 

importante para o futuro dos alunos. 

Elaboramos perguntas aos alunos 

intencionalmente para que eles 

possam ter oportunidade de 

apresentá-las.  

 

 

                                                  

３ Você tem iniciativa de cumprimentar? ４ Você acha que se esforçou e se empenhou junto com as 

pessoas nas atividades do Nagomisai? 

 

                                                  

               ※Ainda estamos 

                            buscando melhorar o  

resultado em relação 

aos cumprimentos. 
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Avaliação positiva

94%

6%

Avaliação

positiva 58%

42%

Avaliação Positiva

91%

9%

 

Avaliação 

Positiva, 97%

3%

小６ 86％ 

中 3  82％  

(R1 Pesquina Nacional de 

desempenho acadêmico). 



 

Enquete aos pais  

１ Você acha que a escola está fornecendo ativamente    ２  Você acha que a escola está cooperando  

informações e comunicandos sobre a política educacional,     adequadamente com a família? 

atividades educacionais e o estado dentro da escola? 

                                                  

                ※Sobre as questões 1 e 2, continuaremos                    

                 enviando ativamente informações para os          

                 lares e nos empenharemos com a                    

                 comunicação contínua. 

 

 

                                                   

 

３ Você acha que os nossos professores se esfoçam para      ４ Você acha que a crinça lê muitos livros?  

que cada matéria e as aulas sejam fáceis de enteder?            

                                            

              ※Apesar de estarmos enfrentando                          

                 o problema do corona,                          

                buscaremos aulas mais                         

                interessantes a partir de então.                         

                        

                           

                                                  

 Comparação dos resultados da enquete pais ⇔ alunos  

◎ Você estuda, em média, mais de 90 minutos    ◎ Você acha que a criança estuda em casa, em 

por dia em casa?                                 média, mais de 90 minutos por dia? 

 【Alunos】                          【Pais】          

                                                  

                                               

  

 

 

 

 

  Apresentamos alguns resultados da enquete.De modo geral, os esforços por parte da escola são 

apontados e valorizados, ainda que pouco a pouco.Não nos contentaremos com este resultado, vamos 

trabalhar para melhorar cada vez mais.  
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