
Avaliação Nacional do Desempenho Escolar e Condições do Aprendizado em 2021

Enquete para Pais ou Responsáveis
〔Chugakko (7ª a 9ª série do ensino fundamental)〕

Esta enquete faz parte da pesquisa de Avaliação Nacional do Desempenho Escolar e Condições 
do Aprendizado em 2021. É uma enquete para os pais ou responsáveis por alunos da 3ª série do 
chugakko (9ª série do ensino fundamental) com perguntas a respeito de seu relacionamento diário 
com essas crianças e sobre suas opiniões sobre a educação. Os resultados desta enquete serão 
analisados juntamente com os dados da Avaliação Nacional do Desempenho Escolar e Condições 
do Aprendizado, com o objetivo de auxiliar a política educacional do governo.

Contamos com sua compreensão para a finalidade desta pesquisa e solicitamos sua colaboração 
nesta enquete.

◆Pedimos que o pai, a mãe ou a pessoa responsável pela criança responda à enquete, por favor.
◆Por favor não escreva seu nome. As respostas da enquete serão analisadas estatisticamente, 

nenhuma escola ou pessoa será identificada.
◆Se houver alguma dúvida sobre como responder a esta enquete, informe-se no Centro de 

Atendimento Telefônico, cujo número poderá ser encontrado na última página desta enquete.
◆Após o preenchimento desta enquete, coloque-a no envelope para resposta, lacre o envelope e 

entregue-o dentro do prazo*, por favor.
＊O prazo de entrega está escrito no envelope em que a enquete estava ou na carta de solicitação ou 

no envelope para resposta.

（Os dados da Avaliação Nacional do Desempenho Escolar e Condições do Aprendizado, incluindo 
esta enquete, poderão ser compartilhados com pesquisadores para que sejam obtidas variadas 
opiniões acadêmicas com o objetivo de melhorar a política educacional nacional. Os especialistas 
tratarão os dados corretamente. Os dados serão analisados estatisticamente, e nenhuma escola ou 
pessoa será identificada.）

Entretanto, se não puder colaborar com esta pesquisa, assinale no □ abaixo e coloque a folha com 
a enquete no envelope para respostas, lacre-o e entregue-o à escola, por favor.

Não posso colaborar com esta enquete.

個人番号シー

ルをここに貼

付してくださ

い。  
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Primeiramente, perguntamos sobre a criança relacionada a esta enquete. Faça um ○ no 

número que corresponda a sua resposta ou preencha os espaços indicados quando necessário.

（１）Informe qual é sua relação de parentesco com a criança.

１．Pai ２．Mãe ３．Avô ４．Avó ５．Outros

（２）Informe o sexo da criança.

１．Menino ２．Menina

（３）Escreva no □ o número de irmãos do ponto de vista da criança. 
(Se não houver irmãos escreva "0".)

Irmãos mais velhos Pessoas

Irmãs mais velhas Pessoas

Irmãos mais novos Pessoas

Irmãs mais novas Pessoas

Solicitação para preencher a enquete

●Nesta enquete, "a criança" refere-se ao(à) aluno(a) da 3ª série do chugakko (9ª série do ensino 
fundamental). Responda somente a respeito desta criança nesta enquete.

●Se houver gêmeos e tiver recebido mais de uma enquete, pedimos o favor de responder uma 
enquete para cada uma das crianças.

●Pode ser que haja questões difíceis de serem respondidas. Não é preciso pensar profundamente, 
responda o que for possível. E se não houver uma opção adequada, não precisa responder. 

Quantos irmãos tem a criança?

１

Ao começar１
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（４）Assinale com ○ todos os parentes que vivem com a criança. (Responda com a relação de 
parentesco do ponto de vista da criança. Mesmo aqueles que vivem longe da família há muito 
tempo devido ao trabalho, assinale com um ○. )

１．Pai ２．Mãe ３．Avô ４．Avó ５．Irmãos mais velhos ６．Irmãs mais velhas
７．Irmãos mais novos ８．Irmãs mais novas ９．Outros parentes
１０．Pessoas que vivem na mesma casa, mas não são parentes.

（５）Atualmente, o pai (ou a pessoa que substitui o pai) ou a mãe (ou a pessoa que substitui a mãe) 
está vivendo longe da família? Assinale com ○ ao número correspondente. (Responda com a 
relação de parentesco do ponto de vista da criança. Responda por cada um: pai e mãe. Se não 
há ninguém, a resposta não é necessária.)

【Pai】 １．Sim ２．Não

【Mãe】 １．Sim ２．Não
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Perguntamos sobre a criança em casa. Assinale com ○ ao número correspondente. 

（１）A que horas a criança acorda geralmente (nos dias em que vai à escola)? E a que horas dorme? 
Assinale com ○ ao número correspondente, para cada.

Horário para acordar
１ Antes das 5 horas da manhã

２ Entre as 5 horas e as 5h30 da manhã

３ Entre as 5h30 e as 6 horas da manhã

４ Entre as 6 horas e as 6h30 da manhã

５ Entre as 6h30 e as 7 horas da manhã

６ Entre as 7 horas e as 7h30 da manhã

７ Entre as 7h30 e as 8 horas da manhã

８ Entre as 8 horas e as 8h30 da manhã

９ Entre as 8h30 e as 9 horas da manhã

１０ Depois das 9 horas da manhã

１１ Não há horário definido para acordar

Horário para dormir
１ Antes das 9 horas da noite

２ Entre as 9 horas e as 9h30 da noit

３ Entre as 9h30 e as 10 horas da noite

４ Entre as 10 horas e as 10h30 da noite

５ Entre as 10h30 e as 11 horas da noite

６ Entre as 11 horas e as 11h30 da noite

７ Entre as 11h30 da noite e a meia-noite

８ Entre a meia-noite e a meia-noite e meia

９ Entre a meia-noite e meia e a 1 hora da madrugada

１０ Depois da 1 hora da madrugada

１１ Não há horário definido para dormir

（２）Geralmente (nos dias em que vai à escola), a criança toma café da manhã?

１．Toma todos os dias. ３．Não toma 3 ou 4 dias por semana.
２．Não toma 1 ou 2 dias por semana. ４．Não toma.

（３）A criança tem prazer em ir à escola?

１．Tem prazer. ３．Tem mais desagrado do que prazer.  
２．Tem mais prazer do que desagrado. ４．Não tem prazer.

２

Sobre a criança２
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（４）A criança está satisfeita com a relação com seu professor?

１. Está satisfeita. ３. Está mais insatisfeita do que satisfeita.
２. Está mais satisfeita do que insatisfeita. ４. Não satisfeito.

（５）A criança está satisfeita com a relação com seus amigos da turma?

１. Está satisfeita. ３. Está mais insatisfeita do que satisfeita.
２. Está mais satisfeita do que insatisfeita. ４. Não satisfeito.

（６）Geralmente (nos dias em que vai à escola), quanto tempo por dia a criança estuda além das 
aulas na escola? (Incluindo o tempo que estuda no cursinho, com professor particular em casa 
ou por conteúdo de internet usando aparelhos de TICs. )

１. Mais de 3 horas. ４. Mais de 30 minutos e menos de 1 hora
２. Mais de 2 horas e menos de 3 horas ５. Menos de 30 minutos
３. Mais de 1 hora e menos de 2 horas ６. Não estuda.

（７）Quanto tempo por dia a criança estuda nas folgas da escola como sábados ou domingos? 
(Incluindo o tempo que estuda no cursinho, com professor particular em casa ou por conteúdo 
de internet usando aparelhos de TICs. )

１. Mais de 4 hora ４. Mais de 1 hora e menos de 2 horas
２. Mais de 3 horas e menos de 4 horas ５. Menos de 1 hora
３. Mais de 2 horas e menos de 3 horas ６. Não estuda.

（８）A família e a criança determinaram regras como quanto tempo a criança assiste à televisão ou 
joga videogame e outros ?

１. Determinaram. ３. Não determinaram claramente.
２. Determinaram mais do que não determinaram. ４. Não determinaram.
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（９）Geralmente (de segunda-feira a sexta-feira), quanto tempo por dia a criança assiste à televisão, 
vídeos ou DVDs ? (Excluindo o tempo que assiste à televisão, vídeos ou DVDs para estudar 
ou jogar videogame.)

１. Mais de 4 horas ４. Mais de 1 hora e menos de 2 horas
２. Mais de 3 horas e menos de 4 horas ５. Menos de 1 hora
３. Mais de 2 horas e menos de 3 horas ６. Não assiste.

（１０）Geralmente (nos dias em que vai à escola), quanto tempo por dia a criança joga videogames 
(incluindo jogos de computador, portáteis, de smartphone e outros) ?

１. Mais de 4 horas. ４. Mais de 1 hora e menos de 2 horas
２. Mais de 3 horas e menos de 4 horas ５. Menos de 1 hora
３. Mais de 2 horas e menos de 3 horas ６. Não brinca.

（１１）Geralmente (nos dias em que vai à escola), quanto tempo por dia a criança usa telefone celular 
ou smartphone?

１. Mais de 3 horas
２. Mais de 2 horas e menos de 3 horas
３. Mais de 1 hora e menos de 2 horas
４. Menos de 1 hora
５. Tem telefone celular ou smartphone, mas não o usa geralmente.
６. Não tem telefone celular ou smartphone.

（１２）Geralmente (de segunda-feira a sexta-feira), quanto tempo por dia a criança usa aparelhos de 
TICs como smartphone ou computador para estudar em casa?

１. Mais de 3 horas
２. Mais de 2 horas e menos de 3 horas
３. Mais de 1 hora e menos de 2 horas
４. Mais de 30 minutos e menos de 1 hora
５. Menos de 30 minutos
６. Não usa.
７. Não tem aparelhos de TICs como smartphone ou computador.
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（１３）Em casa com que frequência a criança usa aparelhos de TICs como computador para fazer a 
tarefa de casa ou usa sites ou aplicativos para estudo?

１. Nunca ou quase não usa. ４. Quase todos os dias
２. Uma ou duas vezes por mês ５. Todos os dias
３. Uma ou duas vezes por semana

（１４）Geralmente (nos dias em que vai à escola), quanto tempo por dia a criança lê livros (excluindo 
livros didáticos ou livros de consulta, mangá e revistas)?

１. Mais de 2 horas. ４. Mais de 10 minutos e menos de 30 minutos
２. Mais de 1 hora e menos de 2 horas ５. Menos de 10 minutos
３. Mais de 30 minutos e menos de 1 hora ６. Não lê.

Perguntamos sobre seu relacionamento atual com a criança ou no passado. Assinale com ○ 
ao número correspondente. 

（１）Responda sobre a instituição que a criança frequentava antes de entrar na escola de ensino 
fundamental. (Se frequentou algumas instituições, responda sobre a última, por favor.)

１. Jardim de infância ４. Instituto não autorizado
２. Creche ５. Outros
３. Youho-renkeigata Nintei Kodomo-en ６. Não frequentou nenhuma instituição.
(Instituição autorizada com sistema misto de 
jardim de infância e creche para crianças) 

（２）Com quantos anos a criança começou a frequentar a instituição educacional antes de entrar na 
escola de ensino fundamental (como jardim de infância ou creche)?

１．Com 0 ano ５．Com 4 anos
２．Com 1 ano ６．Com 5 anos
３．Com 2 anos ７. Não frequentou nenhum instituto.
４．Com 3 anos

３

Sobre seu relacionamento com a criança３
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（３）Quando a criança tinha 4 anos de idade, quantas horas por dia em média ela ficava na 
instituição educacional antes de entrar na escola de ensino fundamental (como jardim de 
infância ou creche)?

１. 0 hora (Não frequentava.) ５. Mais de 8 horas e menos de 10 horas         
２. Menos de 4 horas ６. Mais de 10 horas e menos de 12 horas
３. Mais de 4 horas e menos de 6 horas ７. Mais de 12 horas
４. Mais de 6 horas e menos de 8 horas

（４）Com que frequência você lia livros para a criança no período antes de ela entrar na escola de 
ensino fundamental?

１. Quase todos os dias ４. De 1 até 3 dias por mês
２. 3 ou 4 dias por semana ５. Não lia quase nada.
３. 1 ou 2 dias por semana
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（５）As seguintes condutas são adotadas pela sua família em relação à criança? Faça um ○ no 
número que corresponda à sua resposta às questões ①～⑩.

① Geralmente (nos dias em que vai à escola), 
conversa com a criança sobre acontecimentos 
na escola.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Geralmente (nos dias em que vai à escola), 
conversa com a criança sobre os estudos
de escola.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ Geralmente (nos dias em que vai à escola), 
conversa com a criança sobre seu futuro 
em geral e seus estudos no futuro.・・・・・・・・・・・・

④ Geralmente (nos dias em que vai à escola), 
conversa com a criança sobre acontecimentos
na sociedade.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑤ Insiste para que a criança estude de 
forma planejada.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥ Estimula a criança a ler livros (incluindo livros, 
revistas, jornais e e-books).・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑦ Repreende a criança quando ela faz algo mau. ・・

⑧ Elogia os pontos positivos da criança estimulando
sua autoestima.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑨ Insiste para que a criança cumpra regras e
promessas quanto ao uso do telefone celular e
smartphone.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑩ Limita o tempo para jogar videogames
(incluindo jogos de computador, portáteis 
ou usando celular ou smartphone) ・・・・・・・・・・

（６）Pensando no ano passado, com que frequência vocês fizeram as seguintes atividades? Faça um 
○ no número que corresponda a sua resposta às questões ①～④.

① Levou a criança a bibliotecas.・・・・・・・・・・・・・・・・
② Levou a criança a museus ou museus de arte.・・・・

③ Levou a criança para assistir a musicais
ou concertos de música clássica.・・・・・・・・・・・・・・

④ Levou a criança para viajar. ・・・・・・・・・・・・・・・・

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Sempre

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Às vezes Poucas vezes
Muitas
vezes Nunca

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Nunca fomos
Mais de uma
vez por mês

Mais ou menos
uma vez em 2

ou 3 meses
Maisou menos uma

vez em meio ano
Mais ou menos
uma vez ao ano

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――
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Perguntamos sobre o que pensa a respeito da educação de sua criança.

（１）Até que grau de ensino você gostaria que sua criança prosseguisse seus estudos? Escolha a 
resposta que mais se aproxima de seu pensamento atual e faça um ○ no número correspondente.

１．Até o ensino fundamental
２．Até o ensino médio
３．Até a escola profissionalizante (depois da formatura no ensino médio)
４．Até o colégio de tecnologia (5 anos de estudo para a formatura) ou curso superior de curta 

duração
５．Até a universidade
６．Até a pós-graduação
７．Outros

（２）Você gostaria que sua criança estudasse no exterior no futuro (inclusive prosseguir os estudos 
no exterior)? Escolha a resposta que mais se aproxima de seu pensamento atual e faça um ○ no 
número correspondente.

１．Sim
２．Mais sim do que não
３．Mais não do que sim
４．Não

（３）O que você pensa sobre os seguintes itens? Faça um ○ no número da resposta mais adequada 
às questões ① e ②.

① Se gosta da vida na escola, não faço questão
que tire boas notas.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Na medida do possível, gostaria de lhe dar um alto
nível de educação.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

Sobre o que pensa a respeito da educação de sua criança４

Verdadeiro
Mais verdadeiro

do que falso
Mais falso do que

verdadeiro Falso

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４
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（４）Responda somente sobre a criança envolvida nesta enquete. Quanto, aproximadamente, você 
gasta por mês em educação, como curso preparatório (cursinho) ou outros cursos, tirando as 
despesas com a escola? Faça um ○ no número correspondente.

１. Não tenho nenhuma despesa 
２. Menos de 5 mil ienes
３. Mais de 5 mil ienes até 10 mil ienes
４. Mais de 10 mil ienes até 20 mil ienes
５. Mais de 20 mil ienes até 30 mil ienes
６. Mais de 30 mil ienes até 50 mil ienes
７. Mais de 50 mil ienes

（５）A criança está estudando nos cursos gratuitos oferecidos pela prefeitura ou ONG (Organização 
sem fins lucrativos)?

１. Sim               ２. Não
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（６）Sobre as aulas ou os cursos voltados para crianças que seu filho/sua filha frequentava ou agora 
está frequentando regularmente, incluindo os on-line, faça um ○ em todos os números 
correspondentes em cada período de ①～③

N
ão fez nada

C
ursinho

（
C

ursos preparatórios e suplem
entares）

A
ulas de inglês

C
ursos de caligrafia ou de soroban (ábaco japonês)

A
ulas com

 professor particular

Ensino por correspondência 

A
ulas de esporte（

com
o natação, futebol, dança, caratê, ginástica e 

outros）
 

A
ulas de artes（

com
o m

úsica, instrum
ento m

usical, pintura, obra de 
artes, balé, arranjo de flores, cerim

ônia do chá e outros）

①：Pré-escolar ⇒ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

②：Da 4ª série à 6ª série do 
ensino fundamental ⇒

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

③：9ª série do ensino 
fundamental（atualmente） ⇒

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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Perguntamos sobre a escola que a criança frequenta e o envolvimento com a comunidade local. 
Faça um ○ no número correspondente.

（１）Quantos nomes dos amigos de seu filho/sua filha você sabe?  

１．Não sei o nome de nenhum amigo ２．De 1 até 10 ３．De 11 até 20 ４．Mais de 21

（２）Responda o número de professores ou funcionários na escola com quem você pode fazer 
consultas sobre a criança.

１．Nenhum professor/funcionário ２．1 ou 2 ３．3 ou 4 ４．Mais de 5

（３）Responda o número de pais ou responsáveis dos amigos da criança na escola com quem você 
pode conversar francamente.

１．Ninguém ２．De 1 até 5 ３．De 6 até 10 ４．Mais de 11

（４）Responda o número dos amigos ou conhecidos na sua comunidade local com quem você pode 
fazer consultas sobre a criança. (Excluindo os pais ou responsáveis dos amigos da criança na 
escola)

１．Ninguém ２．De 1 até 5 ３．De 6 até 10 ４．Mais de 11

（５）Pensando no ano passado, com que frequência você participou das seguintes atividades? Faça 
um ○ no número da resposta mais adequada.

① Participei das visitas às aulas.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Participei dos eventos escolares
(como gincanas esportivas ou festivais de música e outros)・・

③ Participei das atividades de PTA como membro encarregado.
④ Participei das atividades de classe ou voluntárias na escola

(como ler livros para as crianças, verificar testes ou 
acompanhar excursões como assistente e outros)・・・・・・・・・

５

Sobre a escola que a criança frequenta e a comunidade local ５

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Às vezes Raramente NuncaSempre
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Perguntamos sobre você mesmo. Faça um ○ no número correspondente.

（１）Quantas vezes por semana você faz as atividades descritas a seguir em casa?

① Vejo notícias na televisão ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Leio livros (incluindo livros, revistas, jornais e e-books)・・・・
③ Leio jornais・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④ Uso computador pessoal ou tablet・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）Na sua casa há os seguintes itens?

① Telefone celular ou smartphone para a criança １．Há ２．Não há

② Computador pessoal ou tablet para a criança １．Há ２．Não há

③ Quarto para a criança １．Há ２．Não há

④ Escrivaninha para a criança １．Há ２．Não há

⑤ Videogame １．Há ２．Não há

⑥ Computador pessoal ou tablet para toda a família １．Há ２．Não há

⑦ Linha para internet １．Há ２．Não há

⑧ Piano １．Há ２．Não há

⑨ Assinatura de jornal (incluindo jornal on-line) １．Há ２．Não há

⑩ Máquina de lavar louça １．Há ２．Não há 

６

Sobre você６

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

2 ou 3 dias por
semana

1 ou 2 dias por
semana Quase não façoQuase

todos os dias
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（３）Na sua casa, quantos livros há aproximadamente? Suponha que em uma estante de livros com 
1 metro de comprimento caibam mais ou menos 40 livros. (Não incluindo e-books, revistas, 
jornais e livros infantis)

１．De 0 a 10 livros ４．De 101 a 200 livros
２．De 11 a 25 livros ５．De 201 a 500 livros
３．De 26 a 100 livros ６．Mais de 501 livros

（４）Na sua casa, quantos livros infantis há aproximadamente? (Não incluindo e-books, revistas e 
jornais)

１．De 0 a 10 livros ４．De 51 a 100 livros
２．De 11 a 25 livros ５．Mais de 101 livros
３．De 26 a 50 livros

Por último, perguntamos sobre a família. Faça um ○ no número correspondente.

（１）Quantos anos tem o pai da criança (ou a pessoa que o representa)? (Se não houver ninguém, 
não é necessário responder esta questão.)

１．Menos de 24 anos ５．40 a 44 anos
２．25 a 29 anos ６．45 a 49 anos
３．30 a 34 anos ７．50 a 59 anos
４．35 a 39 anos ８．Mais de 60 anos

７

Sobre a família７
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（２）Quantos anos tem a mãe da criança (ou a pessoa que a representa)? (Se não houver ninguém, 
não é necessário responder esta questão.)

１．Menos de 24 anos ５．40 a 44 anos
２．25 a 29 anos ６．45 a 49 anos
３．30 a 34 anos ７．50 a 59 anos
４．35 a 39 anos ８．Mais de 60 anos

（３）Qual é o trabalho atual do pai da criança (ou da pessoa que o representa)? (Se não houver 
ninguém, não é necessário responder esta questão.)

１．Trabalhador com contrato de tempo integral
２．Trabalhador com contrato temporário
３．Trabalhador autônomo ou auxiliar em negócio familiar
４．Trabalhador de meio período ou biscate (arubaito)
５．Desempregado
６．Outros

（４）Qual é atualmente o principal trabalho do pai da criança (ou da pessoa que o representa)? (Se 
não houver ninguém ou tiver escolhido "５．Desempregado" na questão (3), não é necessário 
responder esta questão. )

１．Trabalho de gerenciamento
２．Trabalho profissional ou técnico 
３．Trabalho administrativo
４．Trabalho de vendas
５．Trabalho de atendimento
６．Trabalho de segurança
７．Agricultura, Florestas e Pescas
８．Trabalho no processo de produção
９．Trabalho de operação de meios de transporte ou de máquinas
１０．Trabalho de construção ou mineração
１１．Trabalho de embalagem, limpeza ou transporte
１２．Outros
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（５）Quantos funcionários tem a empresa ou a instituição em que o pai da criança (ou a pessoa que 
o representa) trabalha? Responda sobre a empresa como um todo, não só uma filial, incluindo 
todos os funcionários como o próprio pai da criança (ou a pessoa que o representa), membros 
da família que trabalham juntos e trabalhadores de meio período. No caso de trabalhar para o 
governo nacional e local, recebendo salário (como professores de escolas públicas ou 
bombeiros), faça um ○ no 12. Organizações governamentais. Mas a corporação pública não 
é organização governamental. (Se não houver ninguém ou tiver escolhido "５．Desempregado" 
na questão (3), não é necessário responder esta questão. )

１．1 pessoa ７．De 300 a 499 pessoas
２．De 2 a 4 pessoas ８．De 500 a 999 pessoas
３．De 5 a 9 pessoas ９．De 1.000 a 1.999 pessoas
４．De 10 a 29 pessoas １０．De 2.000 a 9.999 pessoas
５．De 30 a 99 pessoas １１．Mais de 10.000 pessoas
６．De 100 a 299 pessoas １２．Organizações governamentais

（６）Qual é o trabalho atual da mãe da criança (ou a pessoa que a representa)? (Se não houver 
ninguém, não é necessário responder esta questão.)

１．Trabalhadora com contrato de tempo integral
２．Trabalhadora com contrato temporário
３．Trabalhadora autônoma ou auxiliar em negócio familiar
４．Trabalhadora de meio período ou biscate (arubaito)
５．Desempregada
６．Outros
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（７）Qual é atualmente o principal trabalho da mãe da criança (ou a pessoa que a representa)? (Se 
não houver ninguém ou tiver escolhido "５．Desempregada" na questão (6), não é necessário 
responder esta questão. )

１．Trabalho de gerenciamento
２．Trabalho profissional ou técnico 
３．Trabalho administrativo
４．Trabalho de vendas
５．Trabalho de atendimento
６．Trabalho de segurança
７．Agricultura, Florestas e Pescas
８．Trabalho no processo de produção
９．Trabalho de operação de meios de transporte ou de máquinas
１０．Trabalho de construção ou mineração
１１．Trabalho de embalagem, limpeza ou transporte
１２．Outros

（８）Quantos funcionários tem a empresa ou a instituição em que a mãe da criança (ou a pessoa que 
a representa) trabalha? Responda sobre a empresa como um todo, não só uma filial, incluindo 
todos os funcionários como a própria mãe da criança (ou a pessoa que a representa), membros 
da família que trabalham juntos e trabalhadores de meio período. No caso de trabalhar para o 
governo nacional e local, recebendo salário (como professores de escolas públicas ou 
bombeiros), faça um ○ no 12. Organizações governamentais. Mas a corporação pública não é 
organização governamental. (Se não houver ninguém ou tiver escolhido "５．Desempregada" 
na questão (6), não é necessário responder esta questão.)

１．1 pessoa ７．De 300 a 499 pessoas
２．De 2 a 4 pessoas ８．De 500 a 999 pessoas
３．De 5 a 9 pessoas ９．De 1.000 a 1.999 pessoas
４．De 10 a 29 pessoas １０．De 2.000 a 9.999 pessoas
５．De 30 a 99 pessoas １１．Mais de 10.000 pessoas
６．De 100 a 299 pessoas １２．Organizações governamentais
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（９）Qual é a soma dos rendimentos anuais de toda sua família (sem os descontos dos impostos)?

１. Menos de 1 milhão de ienes
２. 1 milhão de ienes a quase 2 milhões de ienes
３. 2 milhões de ienes a quase 3 milhões de ienes
４. 3 milhões de ienes a quase 4 milhões de ienes
５. 4 milhões de ienes a quase 5 milhões de ienes
６. 5 milhões de ienes a quase 6 milhões de ienes
７. 6 milhões de ienes a quase 7 milhões de ienes
８. 7 milhões de ienes a quase 8 milhões de ienes
９. 8 milhões de ienes a quase 9 milhões de ienes
１０. 9 milhões de ienes a quase 10 milhões de ienes
１１. 10 milhões de ienes a quase 12 milhões de ienes
１２. 12 milhões de ienes a quase 15 milhões de ienes
１３. Mais de 15 milhões de ienes

（１０）Qual é o grau de educação escolar do pai da criança (ou a pessoa que o representa)? (Se não 
houver ninguém, não é necessário responder esta questão.)

１. Ensino fundamental ６. Escola profissionalizante
２. Ensino médio ７. Universidade
３. Escola de formação especializada ８. Pós-graduação
４. Curso superior de curta duração ９. Outros
５. Colégio de tecnologia

（１１）Qual é o grau de educação escolar da mãe da criança (ou da pessoa que a representa)? (Se 
não houver ninguém, não é necessário responder esta questão.)

１. Ensino fundamental ６. Escola profissionalizante
２. Ensino médio ７. Universidade
３. Escola de formação especializada ８. Pós-graduação
４. Curso superior de curta duração ９. Outros
５. Colégio de tecnologia



19

（１２）Onde a criança, o pai da criança (ou a pessoa que o representa) e a mãe da criança (ou a 
pessoa que a representa) nasceram?

① a criança １. No Japão      ２. No exterior

② o pai da criança
(ou a pessoa que o representa ) １. No Japão      ２. No exterior

③ a mãe da criança
(ou a pessoa que a representa ) １. No Japão      ２. No exterior

Perguntamos sobre as relações entre a escola que a criança frequenta, a comunidade local e 
sua família. Faça um ○ no número correspondente.

８

Sobre as relações entre a escola que a criança frequenta, 
a comunidade local e sua família

８

（１）Regularmente, a escola oferece informações úteis sobre o crescimento de seu filho/sua filha?

１．Sempre oferece. ３．Mais não oferece do que oferece.
２．Oferece mais do que não. ４．Não oferece.

（２）A escola oferece informações sobre como pode ajudar a criança para fazer as tarefas em casa?

１．Sempre oferece. ３．Mais não oferece do que oferece.
２．Oferece mais do que não. ４．Não oferece.
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Perguntamos sobre a situação em abril e maio do ano passado(2020), durante o fechamento da 
escola por causa da infecção de COVID-19, e depois disso.

９

Sobre os efeitos da infecção por COVID-19９

（１）Durante o fechamento da escola com que frequência você fazia as seguintes atividades com a 
criança? Assinale com um ○ o número correspondente para cada pergunta de ①～⑧.

① Ajudei-o/a com o estudo da escola.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Perguntei o que ele/ela estava aprendendo.・・・

③ Ajudei-o/a a fazer o plano do estudo.・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ Ajudei-o/a a preparar os materiais didáticos 
disponibilizados on-line.・・・・・・・

⑤ Confirmei se as tarefas escolares tinham sido concluídas.・・

⑥ Expliquei sobre o novo assunto de estudo.・・・・・・・・・・・・・・・

⑦ Ajudei-o/a a procurar materiais didáticos 
diferentes dos da escola.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑧ Ensinei assuntos diferentes dos da escola.・・・・・・・・・・・・・・

（２）Durante o fechamento da escola, qual volume de tarefas escolares foram oferecidas por dia? Se 
o volume de tarefas variou dependendo do período, responda a média das horas em que foram 
concluídas, por favor.

１. Quase nada ６.  Mais ou menos 3 horas
２. Mais ou menos 30 minutos ７.  Mais ou menos 4 horas
３. Mais ou menos 1 hora ８． Mais ou menos 5 horas
４. Mais ou menos 1 hora e meia ９.  Mais ou menos 6 horas
５. Mais ou menos 2 horas １０. Mais de 6 horas

（３）O que você pensa sobre a compreensão da criança sobre conteúdos que ele/ela aprendeu durante 
o fechamento escolar?

１. Entendeu bem. ３. Não entendeu bem.
２. Entendeu quase tudo. ４. Não entendeu.

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Às vezes
1 ou 2 vezes
por semana

Todos os dias ou
quase todos os diasNunca
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（４）Perguntamos sobre como o professor respondeu às tarefas de casa entregues pela criança durante 
o fechamento da escola. Comparando ao estado normal, como foi a resposta (medida de 
avaliação, explicação, comentário ou outros) do professor?

１. Verificou com mais dedicação do que o normal. 
２. Verificou um pouco mais de dedicação do que o normal. 
３. Não verificou com dedicação do que o normal.
４. Não verificou com dedicação.

（５）Depois do fechamento da escola por causa da infecção de COVID-19, você ficou mais interessado 
pelo ambiente educacional da escola que a criança frequenta?

１．Fiquei mais interessado. ３．Fiquei menos interessado do que mais.
２．Fiquei mais interessado do que menos. ４．Fiquei menos interessado.

（６）Depois do fechamento da escola por causa da infecção de COVID-19, você deixou a criança 
começar a frequentar o cursinho, as aulas culturais ou as de esporte?

１．Deixei-a começar a frequentar o cursinho.
２．Deixei-a começar a frequentar as aulas culturais.
３．Deixei-a começar a frequentar ambos.
４．Não a deixei começar nada.

（７）Aproveitando a oportunidade de alteração do ambiente escolar por causa da infecção de COVID-
19, a comunicação entre você e o professor de seu filho/sua filha melhorou?

１．Melhorou. ３．Piorou do que melhorou.
２．Melhorou do que piorou. ４．Piorou.

É o fim desta enquete. Agradecemos muito sua colaboração. Coloque esta 
enquete dentro do envelope para resposta, lacre-o e peça a seu filho/sua filha 

que o entregue à escola, dentro do prazo marcado, por favor.
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Se houver alguma dúvida, informe-se no 
"Centro de Atendimento Telefônico 

sobre Enquete para Pais ou Responsáveis"

[Centro de Atendimento Telefônico 
sobre Enquete para Pais ou Responsáveis]

０３－６２２１－２９５８
H o r á r i o  de  a t e n d i m e n t o :  d a s  9 h  à s  1 8 h

(exceto sábados, domingos e feriados)

 Prazo de atendimento: de 1º/6 (3ªfeira) a 16/7 (6ªfeira)
 Este número telefônico não receberá ligações de telefones IP. Utilize o 

telefone comum. Pode-se ligar para este número de telefone celular.
 No Centro de Atendimento Telefônico, o atendimento será feito somente 

no idioma japonês.
 As informações obtidas neste Centro não serão utilizadas para outras 

finalidades.

※ Pessoas com deficiência auditiva que tiverem dificuldades em pedir informações pelo 
telefone poderão ser atendidas por e-mail. Sobre o contato por e-mail, procure mais 
informações nas escolas.


