Estrutura de organização da Escola Chiryu Higashi-shou de 2015

DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO DO PAÍS,
PROVÍNCIA E MUNICÍPIO

【Conteúdo do ensino dessa Escola】
* Desenvolver a「força para viver」.
・ Conhecimentos seguro
・ Humanidade generosa
・ Desenvolver um físico e mente saudável

【Princípios básicos da Educação da Província】
* Ideologia básica
・ Desenvolver um “humano ideal de Aichi”, com
a visão básica de “melhorar a si mesmo” para
“ajudar a sociedade”.
* Meta: humano ideal de Aichi que:
・ consiga valorizar a sua vida e a dos outros;
・ consiga abrir seu próprio caminho, com animo e
aproveitá-lo na sociedade:
・ consiga herdar e criar uma cultura rica,
desenvolvendo um físico saudável; e
・ consiga trabalhar, tendo uma visão ampla do
mundo e da nova geração.
【Principais objetivos da Educação Municipal】
・ Reforçar no ensino mais detalhado
・ Fixar os conhecimentos básicos
・ Desenvolver uma escola de credibilidade
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APROVEITANDO A CARACTERÍSTICA DA
ESCOLA CHIRYU HIGASHI-SHOU

CARACTERÍSTICA DA ESCOLA
CHIRYU HIGASHI-SHOU
1. A escola é de pequeno porte.
2. A proporção de alunos estrangeiro é grande.
3. O número de transferências, entradas e
saídas da escola é elevado.
4. Tem um grande conjunto residencial como
zona escolar.
5. Elevação da faixa etária dos moradores da
área escolar .

1. Pode orientar apropriadamente cada aluno;
2. Pode pôr em prática uma educação multicultural
com compreensão da cultura internacional;
3. Pode pôr em prática educação, com respeito aos
direitos humanos;
4. Pode promover atividades em conjunto com a
associação de moradores e outros;
5. Pode promover atividades para aprender com os
idosos.

Lema: Companheirismo, Firmeza e Perseverança
Capacidade intelectual seguro

Segurança e Saúde

Orientação de Língua Japonesa e Classe “Shouninzu”,
dividida por nível (Nozomi, Hikari e Kodama)
* Língua Japonesa: Ensino conforme o nível de compreensão
* Matemática: Ensino conforme o nível de conhecimento.
* Aulas de Estudos Sociais e Ciências com 2 profs. (5ª e 6ª série)
* Materiais de estudo: aprimoramento nas forma de ensino
Cooperação com a Universidade
* Curso masumasu (aula de reforço de matemática)
* Atividade educacional com orientador auxiliar
Atividade de leitura
* Leituras matinais diárias
* Semana da leitura (livro indicado pelo professor de classe)
Desenvolvimento físico
* Corrida das quartas-feiras
* Copa Higashikko
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Cooperação e coexistência

Educação Multiculural, Direitos humanos e
Atividade de grupo com diversas idades
* Estabelecer a auto-afirmação
* Cultivar um espírito de reconhecimento alheio
* Atividades de entrosamento “fureaihan”
* Aula de Educação Moral para toda a Escola
Atividade com a comunidade local
* Gincana Esportiva
* Higashikko Carnival
* Incentivos (grupo de tambor e saudações)
Informativos da Escola
* Jornal “Toufuu Dayori”, Calendário Viva amigos
* Home Page
Segurança e prevenção: calamidades, crimes
* Reforçar os treinamentos
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Estrutura de apoio as crianças
1. Conselho da Escola
2. PTA (Associação de Pais e Mestres)
3. Grupo de educadores Higashikko
4. Grupo de guardas da Escola
5. Grupo de patrulha da Escola
6. Oyaji no Kai (Grupo dos Pais)

