
 

  

Ensinamentos de Motoori Norinaga 

Para realizar o ideal, é importante ter grandes aspirações, desenvolver 

a personalidade e as habilidades, aprender persistentemente, pensar, 

julgar e agir.  

→Capacidade de tomar decisões independentes 

Ē importante comunicar os pensamentos com os fundamentos fáceis de 

compreender, entender o próximo ,expandir e aprofundar seus 

pensamentos, ser atencioso com a outra pessoa e trabalhar juntos.  

→ Capacidade de trabalhar com diversas pessoas 
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Ē importante criar novas idéias e valores à medida que encontrar perguntas, 
aplicar o que aprendeu, tomar decisões e agir. 

→ Capacidade de criar novos valores・Encontre e resolva novos problemas 
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Para realizar sonhos e esperanças 

【Estudar de forma independente】 

Desenvolvemos a capacidade de planejar, estudar e aprender por conta própria.    

 

     【Estabelecer o estilo de vida】 
Desenvolvemos hábitos regulares definindo três horários (hora de dormir, hora de 

estudar e hora de ler) e horários para assistir TV, jogar games e usar o celular. 

 

    【Melhorar a capacidade para explicar】 

Falamos e escrevemos para que nossos pensamentos sejam facilmente transmitidos.   

【Aprofundar os pensamentos】 

Aprendemos das pessoas, dos livros e da natureza para expandir e aprofundar nossas ideias.    

【Usar o que aprendeu】   Usaremos o que aprendemos em nossa vida diária e 

em nossos outros estudos para enriquecer nossas vidas. 

5 Desafios 



  

学校関係者のみなさんへ 「未来を切り拓く学力向上タスクフォース」５つのチャレンジに関わる取組事例 

na  

Escola  
pela  

Familia  

da  

Comunidade 

Apoio Nutrido Desenvolvido 

 
Rumo a um futuro criativo 

 
 Na cidade de Matsusaka, existem muitos tesouros, incluindo museus culturais históricos, tradições e culturas 
herdadas dos tempos antigos, e a sabedoria dos antecessores. 
Este tesouro foi criado por nossos antecessores através dos intermináveis esforços, tendo sonhos e esperanças 
ao receber a rica graça da natureza. 
Devemos aprender com esse tesouro, desenvolvê-lo em um futuro próspero e dar continuidade. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
・Organizar sua própria semana 
・Guia de estudo doméstico 

Aprendendo a ser pro-ativo 

・3 horários 
・Regras do celular 

Estabelecer um 

 estilo de vida 

・Nossa cidade de Matsusaka 
・「Leitura em casa」５ Desafios 

・Biblioteca da cidade de 

Matsusaka「Site das crianças」 

・Iniciativas para o aprendizado 

local 

Aprofundar o pensamento 

・Ministerio da Educação,  

Cultura, Esportes, Ciencia e  

Tecnologia Site de apoio 

ao aprendizado das criancas 

・Um dia em minha vida 

Desenvolva suas 

habilidades explicativas 

・Matsusaka Navi 

・「Poder para abrir o futuro」 
Esforços dos distritos escolares 

modelo 

・Esforços dos voluntários de 

apoio escolar 

Usar o que aprendeu 

Para pais e moradores 
 

As crianças estão vivendo uma época de mudanças. Devem demonstrar seu potencial, cuidar os laços com os 

outros, desafiar seus sonhos e aspirações sem medo do fracasso para um futuro próspero. 

"Os 5 desafios de Motoori Norinaga" foram revisados. E foram dadas as diretrizes para o futuro aprendizado das 

crianças da cidade de Matsusaka, para que escolas, lares e comunidades reconheçam seus papéis e aprimorem 

suas habilidades educacionais, promovendo a "capacidade de abrir o futuro" para as crianças. 

Pedimos a cooperação dos pais e da comunidade local para apoiar os cinco desafios das crianças. 

 

Nós, 
Temos sonhos e esperanças, visando realizá-las 
Não desistiremos se houver dificuldade ou falhar, 
Pensar, julgar e agir. 

Juntamente com os amigos, faremos um futuro criativo, onde todos poderão ser  
felizes. 

 

Vamos tentar! Use seu tablet ou 

outro dispositivo para ler ou 

escrever o código QR para o desafio 

que escolheu! 

Às crianças 

Os cinco 

Desafios 

Site de apoio 

http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_8031.html

