
2017 (heisei29nendo) 

      

 Realizou-se a Cerimônia de encerramento do ano letivo Heisei 29. 

Cada representante de série recebeu do diretor, o certificado de conclusão da série.O aluno representante anunciou 

sobre os planos para o próximo Ano Letivo. O novo ano letivo começa em abril, com novos professores e colegas de 

classe. Durante as férias de primavera tomem cuidado com a saúde e no trânsito. No dia em 6 de abril, esperamos que 

todos possam vir com vigor à Escola, para a Cerimônia de Ingresso na Escola e Início do Ano Letivo.  

 

20 / 03 (ter)  CERIMÔNIA DE FORMATURA    

    

 Realizou-se a 51ª Cerimônia de Formatura,. Os 48 alunos formandos receberam com muito estilo, seus diplomas de formatura. Nas suas mensagens, o 

Diretor e os convidados disseram que espera que as crianças tenham sonhos e vivam positivamente. Os formandos receberam muitas felicitações e partiram 

de cabeça erguida.   

 

09 / 03 (sex)  Cerimônia de enterrar Cápsula do tempo    

    

A formatura se aproxima e a as crianças de 6ª série realizaram a cerimônia de enterrar a cápsula do tempo. Colocaram dentro da cápsula, as cartas escritas e 

destinadas para si próprio, para serem abertas quando completarem 20 anos. Na cerimônia, divertiram-se no jogo junto com as mães. Daqui a 8 anos, no dia 

da Cerimônia da Maioridade, todos se reunirão para retirar a sua carta da cápsula.    

 

07/ 03 (qua)  REUNIÃO DE DESPEDIDA DA 6ª SÉRIE    



  

  

Liderada pela 5ª série, realizou-se a reunião de despedida da 6ª série. Houve a apresentação dos alunos da 6ª série e o grupo de tambor “Wadaiko” formado 

pela 5ª série, em seguida todos se divertiram juntos alguns jogos. Os alunos presentearam a 6ª série com canções e cartas de mensagens agradecendo.    

 

3 / 6  (ter)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS ALUNOS DA 6ª SÉRIE   

      

A 6ª série prestou serviços na 5ª e 6ª aula em agradecimento à Escola. Fizeram a limpeza nas: sala de aula de 6ª 1 e 2 e corredor, armazém 

de equipamento esportivos, armazém de equipamento agrícola, depósito de calário, Fez uma limpesa minuciosa, limpando cuidadosamente 

cada lugar. Faltam 2 semanas até a formatura.   

 

1/ 3  (qui)  Atividade de entrosamento escolar (Fureai Han)   

      

  A última atividade de entrosamento escolar deste ano letivo foi realizada. Sentindo a primavera em campo esportivo da escola, as crianças 

atuaram energicamente. Os alunos de 5ª e 6ª sériie foram líderes, conseguiram organizar os grupos muito bem.  

 

23 / 02 (sex)  COPA HIGASHIKKO DA 6ª SÉRIE    

    



 Foi realizada competição da Copa Higashikko de basquete da 6ª série contra o time dos professores. Muitos professores vieram e fizeram uma grande jogo 

emocionante. Foram vistos belas jogadas das crianças durante todo o jogo.   

 

23/2 (sex) Reunião Moyaiko   

      

A última reunião Maiyako deste ano foi uma apresentação do Clube de Wadaiko "Seiryuul". O som de tambores ressoou por todo o 

ginásio. Esta é a última apresentação para todas as escolas pelos alunos da 6º série, e passar o bastão para para o novo membro da 5ª 

série.   

 

21/2 (qua)  Reunião de orientação de futebol da 5ª série & Copa Higashikoko    

    

 Realizou-se a orientação de futebol na 5ª e 6ª aula. Tem treinado o futebol para este dia, no horário de educação física, etc. Os resultados foram: Vitória 

dos meninos de turma 2 e das meninas de turma 1. Após isso, no Copa Higashikko jogaram partida de futebol com os professores. Os professores e as 

crianças apreciaram o jogo juntos..   

 

 20/02 (ter) Curso de Koto 5ª série  

      

 Foi realizado o curso de Koto para os alunos da 5ª série. As crianças tocaram “Sakura” vendo a notação musical dos 

números chineses. As crianças apreciaram o som de Koto.  

 

17 / 02 (sáb)  HIGASHIKKO CARNIVAL ENCONTROS E INTERCÂMBIO   



      

      

Na parte da manhã, as crianças fizeram apresentações de pesquisas feitas nas matérias de Estudos do Cotidiano e 

Estudos Dinâmicos e na parte da tarde os instrutores da comunidade, incluindo o grupo Oyaji no Kai, vieram ministrar os 

cursinhos experimentais, como jogos, culinária e fazer brinquedos. Na hora do almoço, os integrantes da APM distribuíram a sopa de 

carne de porco com legumes (tonjiru). Agradecemos todos da APM, o grupo Oyaji no Kai, os instrutores da comunidade e a todos os 

pais. Muito Obrigado!   

 

16/02 Reunião de agradecimento aos voluntários e colaboradores da escola   

      

 Realizou-se a reunião de agradecimento, para demonstrar a gratidão aos “guardas” e algumas outras pessoas que contribuíram para o bom 

andamento da Escola durante o ano letivo. Os alunos do Comitê de voluntários apresentaram a reunião. Após a apresentação do grupo de 

tambor japonês, todos os alunos finalizaram a reunião cantando a canção「Arigatou」com emoção.  

 

09/02  Visita da 3ª série no Museu histórico de Chiryu   

      

Como parte dos estudos sociais, a 3ª série foram visitar o museu de história de Chiryu. Vendo os utensílios antigos, as crianças 

ouviram as explicações e fizeram anotações sobre o modo de viver das pessoas antigas e como usar seus utensílios.   

 



31/1 (qua) ~ 9/2 (sex) Semana de leitura Nanohana    

    

Para incentivar a leitura, os alunos do comitê da biblioteca estão apresentando livros e fazendo perguntas sobre a biblioteca para os outros alunos. No dia 31 

e 8 os alunos do comitê apresentaram teatrinho.    

 

 6 de fevereiro (ter) Curso sobre uso da Internet  

      

Foi realizado um curso sobre o uso da Internet para a 5ª série. As crianças aprenderam que o Smartphone mesmo sendo 

útil, dependendo da forma de usar poderá ser perigoso. Apremderam também a importância de sempre pensar bem, 

antes de clicar em alguma coisa.   

 

2 de fevereiro (sex) Reunião Moyaiko    

    

 Foi realizado “Higashikko Genkikko Campeonato de pula corda”. Todas as classes se esforçaram nos treinos juntos para o campeonato. 

No dia do campeonato estava bastante frio, mas as crianças mostraram o resultado dos treinos.    

 

 01 / 02 (qui)  COPA HIGASHIKKO DA 4ª SÉRIE 



  

  

Realizou-se a copa higashikko da 4ª série no recreio de 40 minutos. No Jogo de Kick-base (uma mistura de beisebol e futebol), os equipes treinaram 

bastante, planejaram várias estratégias e colocaram em ação. Os alunos da quarta série unidos conseguiram demonstrar o trabalho em equipe.    

 

 Dia 29 de janeiro (seg)  

  
    

 Realizou-se a Reunião explicativa para os alunos matriculados para a 1ª série do ano de 2018. Os novos alunos conheceram a escola, e 

brincaram de jogos de dados com os alunos da 1ª série. Estamos ansiosos pelo Ingresso dos novos alunos matriculados a escola.  

 

 28 / 01 (dom)  MOCHITSUKI-KAI NO CHIRYU DANCHI  

      

  Realizou-se o “mochitsuki-kai” nas proximidades do  mercado Marusu, sob a liderança dos moradores. Na abertura do evento, as 

crianças do「Seiryu」, grupo de tambor da Escola, tocaram「Kokoro Musubi」pela primeira vez, música comemorativa dos 50 anos de 

fundação da Escola Chiryu Higashi. Estava bastante frio, mas as crianças bateram os tambores com muito entusiasmo. 

 

 Dia 24 e 25 de janeiro  

      

 Foi realizado uma atividade de incentivo a leitura pelo grupo de voluntários da biblioteca de Tokyo. Foi contadas charadas, histórias 



brasileiras antigas e leram livros para todas as séries. As crianças tiveram um momento feliz escutando as historinhas.   

 

23 de jan (ter) Educação da vida   

      

 Convidamos enfermeira e parteira de saúde pública do Centro de Saúde da Cidade de Chiryu e realizamos "educação da vida". A sua 

própria vida e dos amigos são insubstituíveis, e percebemos que estar aqui conhecendo pessoas ao seu redor é uma coisa milagrosa.  

 

21 de jan (dom) Miti-no-Iti Ensoukai   

      

 O Grupo de Tambor “Seiryu” participou no concerto de Miti-no-Iti. No concerto, apresentou pela primeira vez o "Kokoro 

musubi" a música do 50º aniversário da nossa escola. As crianças ficaram tensos por tocarem pela primeira vez no concerto, , mas 

conseguiram tocar com uma performance impressionante.  

 

 19 de jan (sex) 1ª série  

      

 Fizemos uma Pipa na aula da Vida Cotidiana e soltamos Foi um dia quente, como a primavera, vimos as crianças correndo 

saudávelmente.   

 

15 / 0 1 (seg)  EXPOSIÇÃO DAS CALIGRAFIAS JAPONESAS (KAKIZOME-TEN)   



      

 Realizou-se nos dias 15 (seg) e 17 (seg) a Exposição das caligrafias japonesa no ginásio esportivo. Estavam expostas as caligrafias 

feitas no dia 10. As crianças também foram com a turma apreciar e algumas ficavam admiradas com as obras que se destacavam.   

 

Campeonato de Hyakunin Ishu das Escolas Primárias e Ginasiais de Chiryu 13/01 (sáb)   

      

No dia 13 de janeiro foi realizado o Campeonato de Hyakunin Ishu (cartas) de Chiryu. Alguns alunos da nossa Escola 

Chiryu Higashi também participaram do Campeonato. Se divertiram a brincadeira de cartas em um clima sério.   

 

 10/ 01 (qua)  ESCRITA DA CALIGRAFIA JAPONESA (KAKIZOMEKAI)  

    
  

Todas as séries participaram do Kakizomekai, que é uma tradição japonesa de início no ano fazer a caligrafia do Kanji. Os alunos das 1ªs 

e 2ªs séries escreveram a lápis e os da 3ª série acima, escreveram a pincel. A escrita da 3ª série foi「けんこう」(kenko), da 4ª série「友

と学ぶ」(tomoto manabu), 5ª série「春の大地」(haru no daichi), 6ª série「希望の道」(kibou no miti). Todas as crianças fizeram a 

caligrafia esforçadamente. No dia 15 e 16 haverá a Exposição de Caligrafia no Ginásio Esportivo da Higashi-Shou.   

 

9/1 (ter)   



      

Terminou as férias de inverno e iniciou-se o ano 2018. Na reunião matinal , houve uma palavra do diretor sobre "um total de um ano". 

Faltam 3 meses para terminar o ano letivo. Faremos o melhor para um novo objetivo.   

 

21 / 12 (qui)  AULA ITINERANTE DE CIÊNCIAS DA DENSO NA 5ª SÉRIE   

      

Convidados pela Escola, dois orientadores da fabrica do de auto-peças da Denso Co.ltd., vieram ministrar uma aula especial de 

Ciências. Eles explicaram e fizeram experiências práticas mostrando como se movem o eletro-ímã, o motor etc. Foi uma aula de 

Ciências bastante divertida e interessante.    

 

20 de 12 (qua) Um encontro para ouvir a história da guerra.   

      

   Como parte da educação para a paz, foi realizada uma reunião para ouvir a história da guerra; para estudantes de 

sexta série.Das experiências que ele teve quando era criança, transmitiu a tragédia da guerra. Foi uma oportunidade para 

pensarmos sobre a paz do mundo. 

 

19/12 (ter)   



  

    

Uma experiência de carro sísmico foi realizada para alunos de terceira série. Ao experimentar o mesmo tremor do terremoto, aprenderam 

o medo do terremoto e elevou a consciência sobre a prevenção.   

 

19 / 12 (ter)  TORNEIO DE BASQUETE DA 6ª SÉRIE    

    

Na 5ª e 6ª aula de hoje, teve o torneio de basquete da 6ª série. As turmas 1 e 2 fizeram os treinos durante as aulas de Educação Física e no torneio, 

disputaram brilhantemente. Já os reservas, atuaram torcendo animadamente. O resultado foi vitória de turma 1 no masculino e nofeminino.    

 

18 / 12 (seg)  AULA SOBRE IMPOSTOS   

      

  Teacher da Receita Federal vieram na Escola dar aula sobre os impostos. Para as crianças sentirem que os impostos é algo próximo, 

eles usaram figuras e fizeram o “Quiz” (perguntas e respostas), explicando como os impostos recolhidos são usados. Assim as crianças 

ficaram sabendo que se não houvessem os impostos, seria bem difícil porque teríamos que pagar para usar bombeiros, ambulâncias, a 

recolha de lixos, a escola etc., e também aprenderam que「todos são beneficiados」「pelos impostos pagos」 

 

Dia 13/12 COPA HIGASHIKKO (1ª e 2ª série)   



      

    

  

 Na Copa Higashikko as crianças da 1ª e 2ª série competiram pulando corda contra o time dos professores. A 1ª série 

empantou e a 2ª série o time dos professores venceram. As vozes dos torcedores ecoaram no ginásio esportivo.   

 

Dia 12/12 (ter) ATIVIDADE DE ENTROSAMENTO DAS CLASSES ESPECIAIS E MOCHITSUKI    

 

   

Com a colaboração dos membros do Lions Clube e Aomi no Kai, as crianças das Classes Especiais participaram da atividade. E 

deliciaram os mochis feito por eles. No Fureai no Kai, as crianças tocaram a música do “Star Wars”. Ficaram muito contentes com os 

aplausos da platéia.    

 

07 / 12 (qui)  REUNIÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS   

      

Dia 4 inicia-se a Semana dos Direitos Humanos e hoje na 5ª aula, realizou-se a Reunião de Direitos Humanos. Após o 

diretor proferir suas palavras, houve a apresentação das obras de caligrafias, frases e pôsteres selecionados sobre os 

Direitos Humanos. Cada um subiu na plataforma para apresentar sua obra e falar do que os inspirou. Esperamos que as 

crianças se respeitem e valorizem a si próprio e aos outros também.   

 



06 / 12 (qua)  CAMPEONATO DE MARATONA    

  

  

 Na Maratona, o dia estava mais frio que no ano passado. As crianças correram e comprovaram os resultados dos treinos que fizeram nas corridas matinais 

e aulas de Educação Física. As 1ª e 2ª séries correram 780 metros, as 3ª e 4ª séries 880 metros e as 5ª e 6ª séries, 1000 metros. No percurso deve ter sido 

difícil, mas ao chegar na reta final receberam os aplausos da torcida. Como recompensa, depois da corrida as crianças receberam docinhos das responsáveis 

da APM.   

 

 02 e 03 / 12  EXPOSIÇÃO DE ARTES DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS E GINASIAIS  &  APRESENTAÇÃO DE TAMBOR JAPONÊS   

    

  As obras dos alunos de nossa Escola estavam expostas na Exposição de Artes das Escolas Primárias e Ginasiais que se realizou no Centro Cultural Patio 

Chiryu. E o grupo de tambor japonês「Seiryu」, se apresentou no Festival das Crianças de Chiryu no Kakitsubata Hall, conseguindo comprovar o resultado 

dos treinos que vinham fazendo. O som das batidas dos tambores repercutia por todo o salão e receberam muitos aplausos.  

 

 01 / 12 (sex)  REUNIÃO MOYAIKO  

      

 Realizou-se o treino de pular corda. No treino as classes estavam unidas e as crianças que tinham facilidade, colaboraram com as 

que não tinham. Os vencedores dessa vez foi a 6ª série Turma 1 que pularam 177 vezes. O campeonato será no dia 26 de janeiro 

(sex). As crianças irão se dedicar nos treinos para ultrapassar esse recorde.  

 

29 / 11 (qua)  INÍCIO DA CLASSE MASU MASU PARA A 2ª SÉRIE   



      

As aulas da「Classe Masu Masu」são complementares de Matemática e são dadas por alunos voluntários da Faculdade de Educação de 

Aichi. No 1º Semestre foi a 3ª série que tiveram as aulas, e no 2º semestre é a vez da 2ª série. Serão dadas no total de 6 vezes.na 6ª aula 

de quartas-feiras   

 

   29/11 (qua) Comitê de Saúde Escolar 

    

Foi realizado um Comitê de Saúde Escolar para os alunos da 5ª e 6ª série. Como uma primeira tentativa desta vez, o pessoal de departamento de bombeiros 

de Chiryu nos ensinou a fazer ressuscitação cardiopulmonar e a usar AED. Nós praticamos e conseguimos aprender o importante papel de manter uma 

vida .    

 

Dia 27 de novembro (seg)  5ª aula   

      

Foi realizada a leitura de livros, feita pelo "Bochi-bochi no Kai". Os alunos de classes  mais baixas fizeram leituras de " Não me importo 

de ser diferente de todos", e "A.m.i.g.o.s". E os alunos de classes superiores fizeram leituras de  "Não é minha culpa - Sobre a 

responsabilidade" e "Chance de todos". Isso nos deu uma oportunidade para pensarmos sobre os direitos humanos.   

 

 Dia 27 de novembro (seg)  Reunião Matinal    

    



    

Foi realizada a entregas de condecorações, dos trabalhos realizadas durante as férias de verão, como das caligrafias, cartazes e redações.    

 

 Dia 24 de novembro (sex) Iniciou a Corrida Matinal  

      

Começou a Corrida Matinal para o Campeonato de Maratona. Correm durante 5 minutos após pularem a corda. Estão se esforçando 

apesar do frio. O Campeonato de Maratona será no dia 6 de desembro (qua).    

 

22 / 11 (qua)  AULA PRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    

    

Os alunos da 4ª a 6ª série tiveram aula prática de assistência social. A 4ª e 5ª série experimentou andar de cadeira de rodas, a leitura da escrita em Braile, 

linguagem de sinais e ajudar as pessoas com problemas visuais. E a 6ª série experimentou o movimento simulado dos idosos. Através dessa atividade as 

crianças refletiram em viver colaborando com eles.    

 

 Dia 21 de novembro (ter)  

      

Foi realizada a familiarização com jogos de cartas poema (Hyakunin-isshu) em alvo aos alunos de 3ª  e 4ª  série. Este ano também, 



convidamos o professor Takao Ito, presidente da Associação Karuta de Aichi-ken, foi divertido a aula de jogos de cartas poema. No dia 28 

(ter) próxima, será realizada pela 2ª vez.   

 

 18 / 11 (sáb)  46ª APRESENTAÇÃO TEATRAL   

    

   

  

Muitos pais e moradores do bairro vieram assistir a 46ª apresentação teatral. Foi muito bom ver as crianças desempenhando seus papéis dentro do grupo 

com confiança. Depois que acabou as apresentações, desta vez também os pais do Grupo Oyaji no Kai ajudaram na organização do local. Graças ao apoio 

de muitas pessoas, realizamos uma maravilhosa apresentação teatral. Muito obrigado.    

 

01/11  Atividade de Pais e Filhos 2ª série「Fazer doce de batata doce」   

      

Realizou-se a Atividade de Pais e Filhos da 2ª série. Usaram a batata doce cultivados pelos alunos da 2ª série para fazer o 

doce. Cozinhou a batata, colocou açucar e creme de leite para dar sabor. Deliciaram-se o doce preparados por eles.   

 

 P Vamos arremessar bastante  

      

 Estamos fazendo "O projeto de Vamos arremessar bastante" pelo comitê de educação física.  Gostaríamos que continuassem exercitando 

ativamente depois das aulas, para que possam adquirir a força no exercício de lançamento.  



 

Festival de biblioteca  

    

Está realizando o Festival de biblioteca desde o dia 24 de outubro até 7 de novembro.Os professores contarão histórias através 

da leitura, terão cartão de bingo e também é realizada o concurso de marcadores ilustrados.Faremos com que experimentem os 

prazeres das leituras, e educar as crianças que atuem nas leituras ativamente.  

 

 30 de outubro (seg)  Reunião matinal  

      

 Os alunos de 3ª série que irão participar no Concurso de coral da escola primária e ginasial do Chiryu apresentaram na 

nossa escola.Iremos proporcionar voz enérgica para todos no local.  

 

17 de outubro (ter.), Apresentação de Concertos Itinerante de "Hapinista"   

      

Foi realizada a apresentação de Concerto Itinerante em alvo aos alunos da 5ª e 6ª de  série da escola Chiryu Higashi Shogakko, por Projeto 

Itinerante de Creches e Jardins de infância, Escolas Primárias, Ginasial e Ensino Médio do município de Chiryu. Nós apreciamos uma 

performance ao vivo maravilhosa, como do clarinete, xilofone e trombeta. 

 

 Gravação de Hino da escola  



      

 No dia 16 (seg) o reporter do Pit FM veio para gravar os alunos cantando o Hino da escola. A data da transmissão ainda não foi decidida, o 

Hino da escola Chiryu Higashi-shougakko será transmitido no rádio. Uma vigorosa voz de canto dos mais baixos séries e uma bela voz dos 

séries superiores ecoaram no ginásio.  

 

Dia: 10/10 (ter) – Cerimônia de início do 2º semestre  

    

Hoje iniciamos o 2º semestre. O Diretor relatou sobre o jogador de futebol que atua em “ Nagoya Grampus”. Depois 

houve a declaração do representante de alunos sobre as resoluções para o 2º semestre. Haverá uma série de eventos no 2º 

semestre. Esforçaremos, com um novo objetivo.  

 

Dia: 8;10 (dom) Festival de outono do associação dos moradores de Chiryu Danchi.   

      

No dia 8 （dom） Foi realizado o festival de outono do 50º aniversário da Associação dos moradores de Chiryu Danchi. A escola Chiryu 

Higashi-shogakko tomou parte e o grupo de tambor "Seiryu" participou mostrando as performances dos ecos de tambores em nossos corações. 

Muito obrigado por seu apoio incentivador.   

 

 Data:  07, 08/10    Shouwa☆ Mamorin-pick   

      



Nos dias 7 e 8 foi realizado o Shouwa ☆ Mamorin-pick, utilizando o Chiryu Higashi-Shougakko como local do evento. No dia 7, 

apreciamos os eventos relacionados à prevenção de catástrofe e a partida com os jogadores de Nagoya Grampus. Experimentamos 

acomodações no ginásio e refeições conserváveis, como o arroz alfa.   

 

Dia: 6 / 10 (sex) – Cerimônia de Encerramento do 1º Semestre  

    

Hoje encerramos o primeiro semestre. Após o discurso do Subdiretor, representante de alunos anunciou os seus esforços desse 

semestre e a resolução para o semestre posterior. Foram realizadas também a apresentação do festival que ocorrerá em dezembro,  

 

 Data: 02, 03/10  Acampamento nas montanhas de Classe especial em Chausuyama.  

  
  

  

Este ano também foi realizado o acampamento nas montanhas de classes especiais do município de Chiryuu em Chausuyama. Em cooperação 

com os alunos mais velhos do Ginasio, e com muitos amigos das outras escolas apreciaram as atividades felizes. Fizeram Goheimoti, 

apreciaram as paisagens, passaram dois dias significativos.   

 

Dia 28/9 (qui) – Atividade de Pais e filhos da 3ª série (caligrafia)   

      

Realizamos a aula de caligrafia, como atividade de Pais e filhos da 3ª série. Escutou a orientação do professor sobre como 

escrever e a ordem das letras. Escreveram a letra「東小」(higashi-shou) junto com os pais. Conseguiram escrever as letras 

tomando o cuidado com as suas formas.   

 



27 / 9 (qui) Curso contra o uso de drogas 6ª série  

    

Realizou-se o Curso contra uso de drogas pelo Aichi Emerald Lions Club. Eles ensinaram para as crianças os tipos de drogas e os efeitos 

maléficos que ela causa a saúde. Após as explicações, as crianças repetiram a frase「Não pode!  De jeito nenhum」compreendendo a 

importância de ter conhecimentos corretos.  

 

 27/9 (qua) Curso do Departamento de água e esgoto 4ª série  

      

 Na aula de Estudos Sociais a 4ª série esta aprendendo sobre a água que sustenta nosso dia a dia. No dia 27 pessoal do Departamento de 

água e esgoto da prefeitura veio dar curso. Ensinaram a qualidade da água e como chegam nas nossas residências. Também comparou 

bebendo água de vários tipos.  

 

22/9 (SEX) VISITA DE ESTUDOS DA CLASSES ESPECIAIS   

    
  

  As classes Midori, Wakaba, Futaba e Aoba pegaram o trem na estação de Ushida, e visitaram o Museu de Toyota. No museu 

assistiram experimentos de pressão de ar e assistiram as estrelas no planetário. No almoço pediram sua própria comida e comeram.  

 

Nos dias 12, 13, e 20 de setembro, foi realizado a Orientação sobre Merenda Escolar  



    

A instrução do almoço escolar foi dada para alunos do 1º, 3º e 5º ano. Para alunos da 1ª  série “ Até que a merenda possam ser servida ” 3ª 

série "Aprenda o grupo de três alimentos e coma gostando ou não gostando" 5ª série, ouviu palavras da nutricionista sobre "Vamos se 

preocupar com café da manhã". Foi uma boa oportunidade para rever a refeição.  

 

Apresentação de Grupos de Tambor em 18 de setembro   

      

 No dia dos Idosos, o Grupo de Tambor do Chiryu Higashi Shogakko “ Seiryu” visitaram o Villa Topia e fizeram a apresentação. Todos dos 

idosos deram palavras calorosas para as crianças que tocaram esforçadamente.  

 

14 / 9 (qui) a  15/9 (sex)  VIAGEM DE ESTUDOS DA 6ª SÉRIE   

      

 Após a cerimônia de partida, em 14/9 (qui), fomos ao Kyoto de ônibus. Em Kyoto, depois de visitar Kiyomizudera, 

demos volta em Sanjusanguendou, Castelo Nijo, Ginkakuji e Kinkakuji.       Ouvindo a explicação do guia de ônibus, nós 

caminhamos sentindo a história do Japão. No dia 15 (sex), seguimos para Nara. De Namdaimon, fomos em direção ao destino que 

decidimos com grupo, agimos em torno do parque Nara em ogrupo. Compramos um biscoito para veados, tocamos em veados e 

tiramos fotos. Depois disso, visitamos o templo Horyu-ji e voltamos para casa. Conseguimos terminar a nosssa viagem escolar 

memorável.   

 

06/09 (qua) ATIVIDADE DE SUPORTE NA ESCOLA  



    

Uma aluna do 2 ano da Universidade de Educação de Aichi virá fazer aula prática durante setembro até dezembro, toda 

quarta-feira, na sala da 1ª série turma 1. Igual os universitários de reforço japonês voluntário (5 universitários do 1 ano e 2 ano da 

Universidade de Educação de Aichi, 1 ano e 2 ano) irão fazer suporte de aprendizagem.   

 

  05(ter) e 06 / 9 (qua)  EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DAS FÉRIAS 

      

  Nos dias 5 (ter) e 6 (qua), realizou-se no ginásio esportivo da Escola, a exposição dos trabalhos das férias. Foram expostos os trabalhos de 

artesanato e pesquisas de tema livre que as crianças fizeram esforçadamente. Os alunos também foram apreciar os trabalhos e ficavam 

admirando a criatividade das obras dos colegas. E como nesses dois dias a Escola estava aberta para visita com horário livre, muitos pais e 

moradores da comunidade visitaram a Escola. 

 

04 / 9 (seg)  COLHEITA DAS PÊRAS   

      

 Os alunos das Classes Especiais, Wakaba, Futaba, Midori e Aoba foram colher pêra na parreira Ono Nashi En, dentro 

dessa área escolar. Em abril foram ver as flores, em julho colocaram as frutas nos saquinhos de papel e essa foi a 3ª 

visita do ano. As crian  

 

1 de setembro (sex) Reunião matinal&Treinamento contra calamidades (terremotos) 



      

Acabaram as férias de verão e as crianças voltaram animadas para a escola.  

Na reunião matinal o diretor falou para as crianças “Até as férias de inverno vocês virão 77 dias para a escola. Haverá 

bastante eventos, tenham uma rotina escolar produtiva.”  

Na 2ª aula realizou-se o treinamento contra calamidades (terremotos). As crianças se esforçaram seriamente no 

treinamento seguindo as regras de ”se abaixar, proteger a cabeça, não se mexer” e “não empurrar, não correr, não 

conversar, não voltar” 

 

Parte da tarde: Oyaji no Kai.「Missões resolvendo mistérios parte 2」(27/8 dom)   

   

      

 

 Após a limpeza do lago da escola, na parte da tarde, os senhores do Oyaji no Kai realizou um evento divertido

「Missões resolvendo mistérios parte 2」para as crianças. O objetivo foi resolver as 6 missões「Derrubar latas vazias」,

「Acertar peso」,「Tiro no alvo」,「Jogar bola e acertar a cerca」,「Charadas」e「Explorar a escola」. Os senhores da 

APM também participaram. As crianças que participaram se divertiram bastante.   

 

  Parte da manhã. Limpeza do lago da escola pelos senhores do Oyaji no Kai (27/8 dom) 

 

 

 

  

 Os senhores do Oyaji no Kai esvaziou o lago da escola e limparam dentro do lago, após arrancar os matos em volta. Graças 

aos senhores o lago está limpo e as carpas nadam confortavelmente.   

 

Apresentação do grupo de tambor「Seiryu」no Hohoemi no Sato (26/8 sáb)  



    

Dançaram bon-odori e tocaram tambor.  

 

Apresentação do grupo de tambor「Seiryu」no Festival de Verão Showa (19/8 sáb)  

  

Os alunos se esforçaram apresentando vibrantemente na frente de uma plateia cheia.  

 

4 DE AGOSTO (SEX) FESTIVAL DE VERÃO (NATSU MATSURI)   

      

  Realizou-se o Festival de verão no dia de comparecimento obrigatório, nas classes especiais Midori, Wakaba, Futaba e Aoba. 

Comeram e se divertiram fazendo Kakigoori (raspadinha de gelo), algodão doce, Kingyo sukui (pegar peixes dourados), Crane 

Game (maquininha de jogo de guindaste de garra).  

 

21 / 07 (sex)  CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS   

      

 Com a presença dos funcionários do Corpo de Bombeiros de Chiryu, realizou-se o curso de primeiros socorros com 



métodos de salvamento através do reavivamento por massagem cardíaca e o uso de AED (desfibrilador automático 

externo). Fazendo massagem cardíaca por 1 minuto, nos fez lembrar a importância de cooperar positivamente.   

 

  20 / 7 (qui)  AMANHÃ COMEÇA AS FÉRIAS DE VERÃO 

      

 As férias de verão começa amanhã. Na reunião matinal, o diretor falou para fazerem um planejamento e aproveitar bem as férias. O 

professor responsável pela orientação dos alunos fez o “Quiz Higashikko”, com questões sobre como passar as férias de verão. 

Responder o questionário, fez as crianças pensar como passarão os dias durante as férias.  

 

  18 de julho ( SEX) Perguntas  e respostas ( Nani-nani Kinyou-bi) 

      

  Aproveitando o horário de manhã de sexta feira realizamos a atividade de Perguntas e Respostas (Nani-nani 

Kinyou-bi). Neste horário os alunos trocam suas idéias e opiniões sobre uma tema. O tema de 3ª série é  “Qual você 

prefere pegar, Trem bala ou Avião?”.Conseguiram transmitir os méritos do Trem bala e Avião explicando razão. 

 

11/7 (ter)  ATIVIDADE DE ENSACAR AS PÊRAS    

      

Os alunos das Classes Especiais Midori, Wakaba, Futaba, Aoba foram à plantação de pêras do senhor Ono, para ensacar as pêras. Essa 

foi a primeira vez para os alunos da 1ª série, ouvindo as explicações do pessoal da plantação e dos professores, se esforçaram na 

atividade e se divertiram aproveitando o frescor da sombra das arvores.   

 

  ALMOÇO COM AS CRIANÇAS 



      

Dia 6 de julho realizou-se o almoço com os pais das crianças da 1ª série. O cardápio deste dia foi peixe cozido embrulhado no 

alumínio, cozido de carne de porco com legumes e salada de feijão de soja com algas. As crianças tiveram um almoço divertido 

com os pais.    

 

03 (seg) a 05 / 7(qua)  ACAMPAMENTO NAS MONTANHAS DA 5ª SÉRIE   

  

    

  A 5ª série foi para a viagem de 3 dias de acampamento nas montanhas. Lá, fizeram o camp fire, pegaram peixes e cozinharam 

curry, tudo isso ficará como recordação para eles. Determiram Slogans de regras a cumprir como,「ser pontual, ouvir com 

atenção, divertir com todos」. Durante o acampamento aprenderam também a colaborar com os colegas, agrupar, enfileirar, ouvir 

com atenção, são coisas que poderão ser aplicadas daqui para frente na rotina escolar. Devido a chuva a caminhada foi cancelada, 

mas tiveram 3 dias bastante proveitosos fazendo atividades recreativas com velas no salão. 

 

SEMANA DE LEITURA AJISAI   

      

No período do dia 13 a 23 de junho foi realizada a semana de leitura Ajisai. Nesse período colocamos no mural os 

livros recomendados pelos professores e os alunos mandaram cartões, indicando livros, para os colegas. Também foi 

realizada a leitura oral pelos alunos do Comitê da biblioteca e a professora da biblioteca.   

 

23/6 (sex)  REUNIÃO MOYAIKO   



      

 Na primeira reunião Moyaiko deste ano realiza pelos alunos do Comitê de merenda para concorrer ao 

Título do Mestre de Recilagem da caixa de leite tomado na merenda. Esta é uma campanha para reduzir 

a quantidade do lixo.  

 Os alunos da 1ª série também participaram da campanha. E vamos continuar colaborando com a campanha de 

reciclagem da caixa de leite.   

 

 22 / 06 (qui)  REUNIÃO DO COMITÊ DE SAÚDE DA ESCOLA  

      

  Realizou-se a 1ª reunião deste ano do Comitê de Saúde da Escola com a participação da 6ª série e pais. Os membros do 

comitê de merenda apresentaram o resultado de uma enquete realizada na 5ª série. Depois de ver os resultados, a 

nutricionista Hirabayashi da escola Chiryu Nishi-shou nos ensinou a importância de se tomar café da manhã em forma 

de perguntas. A médica da escola Fukaya também nos deu dicas. Vamos tomar café da manhã todos os dias para termos 

uma rotina feliz. 

 

  15 / 6 (qui)  AULA COM VISITA DOS PAIS & TREINAMENTO DE ENTREGA DOS ALUNOS  

        

 Foi realizada a 2ª visita dos pais à Escola para assistir as aulas. Viram os alunos acostumados já com a nova classe e 

expandindo-se na aprendizagem.  

 A 5ª série teve explicação sobre o acampamento. Logo depois foi realizado o treinamento de entrega de alunos. O 

treinamento ocorreu sem problemas. Obrigado pela colaboração.    

 

 14 / 06 (qua)  CURSO DE REGRAS PARA ANDAR DE BICICLETA  



      

 Com o tempo bom, realizou-se o curso de regras para andar de bicicleta da 3ª série. Orientadores do trânsito, 

funcionários do setor de segurança do município,presidente da APM e comitê de apoio ensinaram as regras de trânsito e 

acompanharam as crianças no percurso feito com as bicicletas. É dito que o número de acidentes com bicicletas, cresce 

relativamente com a série das crianças primárias. Foi uma oportunidade para lembrarmos que precisamos tomar 

cuidado no trânsito.  

 

13/6 (ter)  Teatro de Ópera Konnhaku-za [O Burro de Prata]   

      

Os Alunos de 4ª, 5ª e 6ª série apreciaram a Ópera [ O Burro de Prata] apresentada pelo Konnhaku – za, pelos projetos 

itinerantes de Creches, Escolas Primárias, Ginasiais e Segundo graus do Município de Chiryu. 

O Konnhaku – za é uma companhia teatral de Ópera que cria e apresenta uma dicção de fácil compreensão.  

Como diz no comentário: -[As vozes deles são lindos, achei impressionante] e -[Fiquei emocionado com a parte que 

esforçavam para voltar à terra natal].  

Valeu a pena poder assistir uma magnífica apresentação de Ópera 

 

  10/ 06(sáb) TORNEIO RECREATIVO DA APM DE CHIRYU 

      

Realizou-se no ginásio esportivo Fukushi Taikukan, o tradicional torneio recreativo da Associação de Pais e Mestres de Chiryu. No 

torneio correu tudo normal e foi uma oportunidade de aprofundar ainda mais  a confraternização entre os pais e professores. Os 

torcedores infantis também animou bastante o evento.   

 

Abertura de piscina   



      

Realizou-se a abertura de piscina de todas as séries iniciando em 9/6 (sex), um dia meio frio. 

De agora em diante o tempo ficará mais quente e chegará a estação em que fica agradável de entrar na piscina.  

A partir do dia 14 iniciou o treino intensivo de natação de 5ª e 6ª série. Estão se esforçando para atingir o objetivo deste ano.   

 

8/ 6 (qui)  INÍCIO DAS ATIVIDADES DE FUREAIHAN   

      

  No recreio de 40 minutos de hoje, realizou-se o 1º Fureaihan. As crianças da 1ª a 6ª série se dividiram em 15 grupos 

para brincar. O objetivo desta atividade é fazer que crianças de diferentes idades e séries brinquem juntos e dentro 

dessas brincadeiras aprendam a se relacionar com colegas de outras idades. Hoje eles fizeram a apresentação 

pessoal, o jogo da memória e a dança das cadeiras. Foi possível ver crianças da 5ª e 6ª série, falando gentilmente com 

os colegas menores. 

 

07 / 6 (qua)  CERIMÔNIA DO CHÁ NO CHIRYU JINJA    

  
      

 Os alunos das Classes Especiais Midori, Aoba, Wakaba e Futaba participaram da Cerimônia do Chá realizada 

no Chiryu Jinja. Pegaram o trem na estação Ushida e tanto eles compraram os bilhetes sozinhos. Chegando lá, a 

Instrutora Sra. Mori e os membros do grupo Ocharara (de chá), serviram o matchá e doces típico japonês. Os 

guias voluntários mostraram as flores de íris do jardim local.    

 

 07 / 6 (ter)  4ª SÉRIE VISITA AO CLEAN CENTER  



      

 A 4ª série visitou o Kariya Chiryu Kankyou Kumiai Clean Center (centro de processamento de lixo dos municípios 

de Kariya e Chiryu). Na sala de pesquisas do Clean Center, assistiram um DVD e aprenderam como o lixo é 

processado. Visitaram o estabelecimento para ver onde o lixo entra e é queimado. Eles se assustaram com a quantia 

do lixo coletado. E também aprenderam a importância da separação do lixo. Na parte da tarde, foram no Water 

Palace, piscina térmica aquecida com o calor da queima do lixo. Todos se divertiram na piscina obedecendo as 

regras.   

 

31 / 05  INÍCIO CLASSE MASU MASU   

      

 Começou a Classe Masu Masu. A aulas são realizadas com a cooperação da Faculdade de Educação de Aichi, 

destinada a apoiar a aprendizagem da matemática.No primeiro semestre, os alunos da 3ª série irão ser alvo de 

participação. Nas quartas feiras na 6ª aula, os voluntários da universidade ensinaram a multiplicação e divisão de um 

modo fácil.   

 

  25/05 (qui) ENVIO DE E-MAIL EM REDE PARA A SEGURANÇA DAS ESCOLAS EM CASOS DE EMERGÊNCIAS 

      

 O treinamento foi realizado em todas as escolas da província, com a finalidade de testar a eficiência do sistema de 

envio das mensagens em rede. A Escola recebeu a mensagem de emergência da Secretaria de Educação do município 

as 14:00 horas e reenviou pelo “kizuna net” (sistema de e-mail em rede) nos celulares. Houve também o treinamento de 

refúgio contra crimes e a volta para casa dos alunos em grupo acompanhado dos professores. No retorno das crianças, 

os “seguranças da Escola”, os membros do “hyakutoban no ie” (residências para pedir socorros) e os pais dos alunos, 

ficaram no trajeto escolar, verificando a segurança das crianças. Agradecemos a colaboração de todos. 

 



24 de maio (qua)   

      

 Foi agradável estudar com pessoal do Grupo de apoio de atividades do inglês de ensino fundamental SEEDS. Ensaiamos: como se 

apresentar, o modo de cumprimentar, trocamos cartões de visita. Foi animado o jogo de pedra, papel e tesoura em inglês.  

 

 20 / 05 (sáb)  51ª.  GINCANA  ESPORTIVA  

        

      

  

  Sob o céu azul ensolarado, foi realizada a 51ª Gincana Esportiva. Agradecemos a todos os pais e moradores que 

apreciaram e participaram da atividade. Todas as crianças conseguiram demonstrar o resultado dos esforços dos 

treinos.  

 Agradecemos ao Grupo Oyaji no Kai, pela programação divertida de corrida com obstáculos, que deixou as crianças 

e moradores contentes.  Muito obrigado a todos.  

 

18/ 5 / 2017 (qui)    

    
    

  Estamos na primavera, cheio de verdes e belas flores coloridas. No lago em frente à sala dos professores, as carpas nadam 

livremente e as flores de Lótus e Iris estão bem floridas. 

 Começou a「Campanha de saudações nos dias 8」realizada pelo Comitê Administrativo. Os alunos e professores 

estão iniciando um ótimo dia com os cumprimentos animados.  

 

20/5 (sáb) GINCANA ESPORTIVA   



      

  Começaram os treinos de todas as séries para a Gincana Esportiva do dia 20 de Maio (sáb). Na terça-feira os alunos 

escolhidos para a Corrida de revezamento tiveram o primeiro treino da corrida. Estão todos se esforçando nas 

apresentações como na dança, puxa-corda e torcidas para realizar uma ótima Gincana Esportiva.No dia da Gincana 

solicitamos a colaboração dos senhores na torcida. 

 

 Dia 1 / 5 (seg)  REUNIÃO MATINAL  

      

Realizamos a reunião matinal no campo esportivo, no cenário das carpas hasteadas, voando no céu. Realizamos a 

cerimônia de nomeação dos líderes de classes, dos membros e líder do comitê de coordenação. Depois o diretor falou 

sobre as carpas (que representa o dia dos meninos) e a sua origem. No fim, todos foram catar as pedrinhas para 

preparando o campo para a gincana esportiva. Logo iniciaremos com os treinos da gincana.   

 

28 / 04 (sex)  REUNIÃO DE BOAS VINDAS À 1ª SÉRIE   

      

Na 1ª aula realizou-se a 「Reunião de boas vindas à 1ª série」.  Os alunos da 5ª e 6ª série do Comitê de coordenação 

prepararam várias brincadeiras em grupo, apresentação pessoal e todos cantaram juntos o Hino da Escola para 

aprofundar as relações amigáveis. Foi possível ver aqui e acolá, alunos veteranos ensinando as brincadeiras aos colegas 

mais novos.   

 

  26/04 (qua)  INÍCIOS DAS CORRIDAS MATINAIS DAS QUARTAS-FEIRAS (run run suiyoubi) 



      

  Iniciou-se as corridas matinais das 4ªs feiras. Separados por classes, pulam corda e depois correm no campo esportivo. Essa atividade é 

feita há 7 anos e serve para「melhorar as condições físicas」das crianças. Com as azaléas do campo da escola floridas, as crianças correram 

com muita energia. 

 

 24 / 04 (seg)  TREINAMENTO DE REFÚGIO CONTRA 

CALAMIDADES 

    

Na 2ª aula de hoje, realizou-se o treinamento de refúgio contra 

calamidades, simulando-se a ocorrência de um incêndio na sala de 3º 

andar. O treinamento é feito para verificar as vias de refúgio, não se 

apavorar e fugir rapidamente, após o refúgio, conferir o número de 

pessoas e saber a incumbência de cada funcionário. Esse ano, foram ao 

lugar de refúgio mais rápido e calmos que no ano passado.  

 

20 / 04   INÍCIO DA MERENDA PARA A 1ª SÉRIE   

      

Iniciou-se a merenda para os alunos da 1ª série. Na 4ª aula foi ensinado como se faz os preparos e como funciona o 

trabalho de plantão de merenda. O cardápio era arroz, peixe frito, kare, salada mista e leite. Eles entraram na escola há 

dias atrás e hoje todos comeram contentes a 1ª merenda.   

 

20/ 04  VISITA NA PARREIRA DE PÊRAS (NASHI)   



      

As classes Midori, Wakaba, Futaba e Aoba, foram visitar a parreira de pêras “Ono Nashien”. Todos os anos, eles vão lá ajudar a cuidar 

das pêras. Ficaram admirados ver os pés de pêra tudo florido e brincaram com os coelhos.   

 

19 / 04 (qua)  AULA COM VISITA DOS PAIS / ASSEMBLÉIA GERAL DA APM / EXPLICATIVO SOBRE A ESCOLA 

AOS PAIS DA 1ª SÉRIE   

      

Realizou-se na 2ª aula de hoje, a Aula com a Visita dos Pais e em seguida, a Assembléia Geral da APM e o Explicativo 

sobre a Escola aos Pais da 1ª série. Com os pais assistindo, as crianças participaram animadamente das aulas. 

Agradecemos a todos os pais por virem assistir as aulas das crianças e participar da assembléia.   

 

  1７ / 04 (seg)  ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO PARA A 1ª SÉRIE 

 

    

  Realizou-se no ginásio de esportes, a orientação de segurança no trânsito para a 1ª série. Os orientadores ensinaram a 

maneira correta de atravessar a faixa de pedestres e os cuidados a serem tomados em dias de chuva. Depois das 

orientações, as crianças foram com as mães e professores, praticar a travessia das ruas, tomando cuidado com os carros. 

Os policiais frisaram que ao atravessar as ruas, é importante que levantem bem o braço, para que os motoristas consigam 

enxergar bem. 

 

14 / 04 (sex)  REUNIÃO DE DESPEDIDA DOS FUNCIONÁRIOS   



      

 Realizou-se a reunião de despedida dos professores que se desligaram do trabalho ou foram transferidos. Cada professor 

falou das recordações e suas mensagens aos「higashikkos」. Teve crianças com lágrimas nos olhos. Todos cantaram juntos 

o Hino da Escola em demonstração de gratidão e em seguida os professores se despediram passando no meio dos alunos, 

deixando o local.  

 

06 / 04 / 2017 (qui)  CERIMÔNIA DE INGRESSO NA ESCOLA E INÍCIO DO ANO LETIVO   

      

 Na manhã repleto de flores de sakura e o sol de primavera, realizou-se a Cerimônia de Ingresso na Escola e Início do 

Ano Letivo. Recebemos a nova primeira série e iniciamos o novo ano com [Higashikkos] cheio de motivação.  Contamos 

com a colaboração de todos.  

 


