
 

学校評価アンケートの結果について ポ語 

4 de março de 2022 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Escola Municipal Tokai Sho Gakko 

Diretor: Hidenari Mitsukawa        

 

Resultado – Questionário sobre Educação Escolar 

 

Agradecemos a colaboração no questionário escolar. 

As mesmas perguntas foram feitas aos alunos, pais/responsáveis e funcionários. 

Comparamos as respostas para deixar claro onde deveríamos trabalhar mais. Verifique o 

resultado abaixo. Vamos tirar proveito para a educação no próximo ano letivo. 

 

1. O aluno teve um cotidiano escolar bom? 

 

 

 

 

 

2. O aluno se sentiu seguro em conversar com o professor quando tinha dúvidas  

ou problemas? 

 
3. O aluno teve amizade com crianças de várias nacionalidades? 

 
4. O aluno conseguiu colaborar com seus colegas? 

 
5. O aluno conseguiu estudar por vontade própria? 
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6. O aluno conseguiu entender o conteúdo da aula? 

 
7. O aluno conseguiu cumprimentar os outros? 

 

8. O aluno conseguiu respeitar as regras da escola? 

 
9. O aluno conseguiu se esforçar na gincana esportiva e teatro escolar? 

 

 

☆ Resultado: 

  Perguntas 2 e 3: Poucos alunos escolheram ¨sempre¨ ou ¨quase sempre¨. 

No início de cada quadrimestre deste ano letivo, instruimos os alunos a 

conversarem com adultos de confiança, quando terem algum problema ou preocupação. 

Também procuramos conversar e ter uma boa relação com eles. Comparando com o ano 

passado, o número de alunos que conversaram com os professores aumentou. Vamos 

continuar trabalhando nessa parte para melhorar no próximo ano letivo. Vamos realizar 

aulas para os alunos poderem colaborar com alunos de várias nacionalidades. 

Perguntas 5, 6 e 7: Poucos pais/resp. escolheram ¨sempre¨ ou ¨quase sempre¨. 

No início das aulas os alunos verificam a meta da aula e no final, reveem o conteúdo, 

para verificar o que aprenderam. Assim, vamos aumentar o número de alunos que 

entenderam. Vamos usar o tablet para o aluno memorizar o conteúdo. Vamos aumentar o 

número de reuniões individuais para transmitir aos senhores o comportamento dos alunos 

nas aulas. 

Recebemos notas de pais/resp. falando que alguns alunos não realizam o 

cumprimento em casa. Na escola, os alunos mais velhos serviram de exemplo e vimos que 

o número de alunos que realizam o cumprimento corretamente está aumentando, mas 

muitas crianças ainda não conseguem. Vamos continuar conversando na escola e a 

comissão de alunos vai trabalhar nessa parte. Pedimos que também conversem em casa 

sobre a importância do cumprimento básico. 
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