Aos responsáveis dos estudantes
Primários e ginasiais deste município:
Conselho Municipal de Educação de Chiryu
RESULTADO DA ENQUETE PARA OS PAIS SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CHIRYU 2021
令和３年度 知立市の学校教育に関する保護者アンケート結果
◆SUMÁRIO DA PESQUISA
 Objeto de Estudo: alunos do 5º Ano de 7 escolas primárias e do 2º Ano de 3 escolas ginasiais deste município.
 Período: entre os meses de novembro e dezembro de 2021.
 Respostas: número alvo da pesquisa 1262 pessoas (643 no primário e 619 no ginásio). Respostas válidas 876
(500 no primário e 376 no ginásio). Percentual de respostas válidas: 69.4％.
◆SUMÁRIO DA PESQUISA
 O resultado da pesquisa está dividido nos seguintes itens abaixo descritos. ※Sobre o número de questionários não
respondidos, abater do número alvo de respostas da pesquisa.
MUITO
MODERADAMENTE
UM POUCO
MUITO
DESCONHECE OU
SATISFEITO
SATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
NÃO COMPREENDE

Questão 01: Conhece algumas das seguintes políticas educacionais desenvolvidas no município de
Chiryu? Está satisfeito?
1) As classes até o 6º ano do primário têm no máximo
35 alunos: (o município de Chiryu, de forma independente,
adota a política de no máximo 35 aluno por sala de aula
entre o 4º e 6º ano primário).

3) Sala

Musubiai: (sala de apoio estabelecida para
acomodação de alunos menores de idade com frequência
escolar irregular).

5) A existência de planos e projetos para tornar a
escola mais atrativa: (participação de instrutores

2) Aplicação de medidas de assistência pessoal:
(existência de professor de apoio para as crianças,
especialista na área de aconselhamento, profissional de
suporte para crianças com transtornos no desenvolvimento,
professor estrangeiro para atividades na Língua Inglesa,
profissional para promoção da literatura escolar).

4) Sala Kakitsubata: (Sala de aula estabelecida para
alunos estrangeiros que acabaram de vir do exterior, com
objetivo de lhes instruir no Japonês básico).

6) Desenvolvimento do projeto Escola GIGA: (aulas
que utilizam equipamentos ICT e empréstimo de tablets).

convidados para atividades pedagógicas experimentais e
culturais em cada escola).

 A adoção de políticas voltadas para as necessidades pessoais como a disposição de salas de aula com um número reduzido de
alunos nas escolas primárias, de professores de apoio e de profissional de suporte para crianças com transtornos no
desenvolvimento, de modo geral, obteve um alto índice de aprovação. Sobre o estabelecimento da Sala Musubiai,esta recebeu
cerca de 60％das aprovações incluindo pessoas que ficaram muito satisfeitas e moderadamente satisfeitas, nos levando a
compreender que contamos com o reconhecimento de muitas pessoas. De igual modo doravante, temos por objetivo realizar as
atividades educacionais dando continuidade aos atuais esforços, planejando a expansão e procurando atender as necessidades
de cada criança do município de Chiryu.
 Porém, cerca de 60％dos entrevistados não sabia sobre a implantação da Sala Kakitsubata, e não conhecia muito bem o trabalho
de auxílio a crianças estrangeiras do município de Chiryu. Compreendemos que doravante, os esforços nesta área incluem a
necessidade de apresentar informações mais facilmente compreensíveis.
 Sobre a concepção do projeto “Escola GIGA”; é um projeto que se iniciou recentemente, mas recebeu a aprovação de mais da
metade dos entrevistados, incluindo pessoas que ficaram muito satisfeitas e moderadamente satisfeitas. Doravante,
desenvolveremos ainda mais as atividades educacionais com os tablets no contexto das aulas, disponibilizando-os para serem
levados para casa e utilizados na realização das lições, além da utilização de outras tecnologias da informação (ICT).

 O resultado da pesquisa está dividido nos seguintes itens abaixo descritos. ※Sobre o número de questionários não
respondidos, abater do número alvo de respostas da pesquisa.
MUITO
SATISFEITO

MODERADAMENTE
SATISFEITO

UM POUCO
INSATISFEITO

MUITO
INSATISFEITO

DESCONHECE OU
NÃO COMPREENDE

Questão 02: Sobre as atividades educacionais do município de Chiryu, qual é o vosso nível de
satisfação?
1) Nível de capacidade nos estudos.

2) Conteúdo e volume das lições de casa e atividades.

3) Cultivo da compaixão, da riqueza de emoções, com
empenho na educação para vida.

4) Empenho no cultivo da força física e da saúde.

5) Sistema de semestralidade nas escolas.

6) Habilidades e capacidade de ensino dos
professores.

7) Medidas contra os maus tratos, contra a evasão
escolar e instrução sobre moralidade.

8) Comunicação escolar.

9) Estruturação de um ambiente escolar tranquilo e
seguro.

10) Medidas adotadas para prevenção ao contágio
com o coronavírus.

 No que cerne as atividades educacionais das escolas, nos tópicos “cultivo da compaixão, da riqueza de emoções, com empenho
na educação para vida” e “estruturação de um ambiente escolar tranquilo e seguro”, houve cerca de 80％das aprovações incluindo
pessoas que ficaram muito satisfeitas e moderadamente satisfeitas. De igual modo doravante, dentro do contexto das escolas
primárias e ginasiais, desenvolveremos um ambiente escolar no qual as crianças valorizem a si e as pessoas próximas,
planejando uma formação na qual consigam ter um pensamento autônomo para tomada de decisões, sendo a escola um lugar
onde as mesmas possam levar um cotidiano com tranquilidade.
 Sobre o tópico “medidas adotadas para prevenção ao contágio com o coronavírus” houve cerca de 80％das aprovações incluindo
pessoas que ficaram muito satisfeitas e moderadamente satisfeitas. De igual modo doravante, há a preocupação com a
propagação de contágios. No contexto escolar, continuaremos adotando, dentro das possibilidades, medidas preventivas à
propagação da infecção em todos os aspectos das atividades escolares por meio da lavagem das mãos, ventilação dos ambientes
entre outras ações. Paralelamente a isso planejamos o aperfeiçoamento das atividades educacionais por meio do uso de tablets e
das tecnologias de comunicação (ICT), de modo que possam ser tomadas medidas apropriadas em casos de emergência.

