
22 / 03 (sex)  CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO   

      

  Realizou-se a Cerimônia de encerramento do ano letivo Heisei 30. 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 5 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 52ª Cerimônia de Formatura. Os 46 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. 

 

08 / 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. Daqui a 8 anos, no dia da Cerimônia da Maioridade, todos se 

reunirão para retirar a sua carta da cápsula. 

 



06/ 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. 

 

16 / 02 (sáb)  HIGASHIKKO CARNIVAL ENCONTROS E INTERCÂMBIO   

      



      

  Parte da manhã teve apresentações dos estudos e parte da tarde os cursinhos experimentais. Os instrutores da comunidade, incluindo o 

grupo Oyaji no Kai, vieram ministrar os cursinhos, como  culinária, fazer fita de macramê, dança havaiana e etc, para as crianças 

conhecerem as culturas japonesas e estrangeiras. 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! 

 

15/2 (sex) Reunião de agradecimento   

      

  Realizamos uma reunião de agradecimento aos prestadores de serviços à escola. Os alunos membros do Comitê de atividades voluntárias 

organizou a reunião, agradeceram e entregaram cartas de agredecimentos e vasos de flores para os convidados. Após a apresentação do grupo de 

tambor, todos os alunos demonstraram o sentimento de gratidão cantando “Anata ni arigatou”. Agradecemos aos instrutores da segurança no 



trânsito, guardas da escola, promotora da biblioteca, distribuidoras da merenda escolar e membros representantes da APM. 

 

 

29/1 (ter) Aula de orientação de futebol da 5ª série 

      

A 5ª série jogaram uma partida de futebol dividido em grupos de meninos e meninas. Os resultados foram: Vitória dos meninos 

de turma 1 e das meninas de turma 2. Todos os times e até a torcida não desistiram até o final e deram o seu melhor.  

 

 

28/1 (seg) Reunião Explicativa para os alunos matriculados para a 1ª série do ano 2019. 



      

 Os novos alunos matriculados para a 1ª série do ano 2019, conheceram a escola, e brincaram de jogos de dados com os alunos 

da 1ª série. Enquanto isso os pais participaram da reunião explicativa no ginásio esportivo. 

 

 

 

27 / 01 (dom) Apresentação do grupo de tambor wadaiko no Mochitsuki-kai  

      

 Na abertura do evento Mochitsuki-kai, as crianças do「Seiryu」, grupo de tambor da Escola, se apresentaram. E ganharam 



aplausos da plateia. O mascote de Chiryu “Chiryuppi” também participou do evento.  

 

25 de janeiro (sex) Reunião Moyaiko Campeonato de pular corda 

      

A Reunião Moyaiko serve para as crianças acostumarem a colaborar junto com outros. A 4ª reunião realizamos o campeonato 

de pular corda. As classes se esforçaram nos treinos juntos para o campeonato. Todo mundo ficou animado, se encorajando 

um ao outro e contando os números. Foi uma boa oportunidade para a classe se unir e se encorajar. 

 

22/1 (ter) História sobre a Guerra (6ª série) 

    

O guarda da escola conhecido como senhor Kimura de 87 anos, contou às crianças suas experiências sobre a guerra. Contou sobre 



o ataque aéreo de Nagoya, sobre quando estava em um campo de trigo sofreu ataques dos aviões e se escapou por pouco, quando 

foi atrás de suplimentos e depois foram tudo tomados. Sentimos um peso nas palavras do senhor Kimura “Nunca mais deve 

acontecer uma guerra” 

 

18 / 01 (sex) COPA HIGASHIKKO DA 6ª SÉRIE BASQUETE 

      

Realizou-se a Copa Higashikko de basquete da 6ª série contra o time dos professores. O resultado foi vitória das crianças, de 5 a 

3. 

 

 

15/1 (ter) Loja de verduras do Higasshi 



      

No dia da abertura livre da escola realizamos a exposição de caligrafia japonesa. No ginásio os alunos da classe Wakaba, Futaba, 

Midori e Aoba abriram a loja Higasshi e venderam as verduras como nabo, mitsuba, rabanete japonês e etc. As crianças ficaram 

felizes de verem suas verduras criadas por sí mesmos sendo vendidas. (Higasshi é o mascote representando a nossa Escola Chiryu 

Higashi) 

 

12/1 (sáb) Campeonato de Hyakunin Ishu das Escolas Primárias e Ginasiais de Chiryu 

    

 6 alunos da 6ª série de nossa Escola participaram e esforçaram-se. 

 

 



12/1 (sáb) Cerimônia de reabertura das salas de reunião C e D do Chiryu Danchi 

      

 As salas de reunião C e D do Chiryu Danchi foram reformadas. Foram adicionados os seguintes; ① Barrier free ② permitido 

a entrada com sapatos ③ novas cozinhas nas salas. Acreditamos que assim a comunidade poderá estar mais ativa.  

 

 

10/1 (qui) Melhorias do banheiro feminino do 1º andar do prédio leste 

  

  

  

 As obras de melhorias (mudança de privadas) dos banheiros femininos do 1º andar terminaram e começaram a utilizar apartir 

de hoje.  

 



9/1 (qua) Pular corda 

      

Nas corridas matinais de quartas-feiras, as crianças estão pulando corda em grupo agora. No dia 25/1 (sex) terá a Reunião 

Moyaiko e campeonato de pular corda. As crianças estão se esforçando para o campeonato.  

 

 

8/1 (ter) Escrita da Caligrafia Japonesa 

      

Os alunos das 1ªs e 2ªs séries escreveram a lápis e os da 3ª série acima, escreveram a pincel. Todas as crianças fizeram a 

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



 

 

7/1 (seg) Reunião Matinal 

      

Terminou as férias de inverno. Faremos o melhor para o próximo ano. 

 

21/12 (sex) Início das férias   

      

  Amanhã começará as férias de inverno. Esta manhã teve a reunião matinal e conversamos sobre como passar as férias de inverno para as 



crianças. Foi realizada a entregas de condecorações das poesias de “Mikawa no Ko”, poema feito com versos dos pais e filhos, campeonato de 

maratona e torneio de basquete. As aulas voltarão no dia 7 de janeiro (seg). Estamos esperando as crianças virem na escola sorrindo.  

 

19/12 (qua) Torneio de basquete 6ª série   

      

  Na 5ª e 6ª aula, teve o torneio de basquete da 6ª série. As turmas 1 e 2 disputaram brilhantemente trabalhando em equipe. Já os reservas, 

atuaram torcendo animadamente. O resultado foi vitória da turma 2 no masculino e no feminino. 

 

11/12 (ter) ATIVIDADE DE ENTROSAMENTO DAS CLASSES ESPECIAIS   

      



  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. Agradecemos a todos do Lions Club e Aomi no Kai. 

 

7/12 (sex) Familiarização Haykunin-isshu   

      

  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 Ito Takao, presidente da Associação Karuta de Aichi-ken. As crianças aprenderam a jogar jogos de cartas de poema se 

divertindo. 

 

06 / 12 (qui)  REUNIÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS   



      

  Estamos na Semana dos Direitos Humanos (4/12 ~ 10/12) 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. 

 

05 / 12 (qua)  CAMPEONATO DE MARATONA   

      



    
 

      

  Realizamos o Campeonato de Maratona. 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. 

 

01 e 02 / 12  EXPOSIÇÃO DE ARTES DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS E GINASIAIS   



      

  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. 

 

  30 / 11 (sex)  REUNIÃO MOYAIKO 

      

  Foi realizado a 3ª Reunião Moyaiko. O tema dessa vez foi a “Viagem de estudos”. Os alunos da 6ª série se apresentaram com 

charadas divertidas sobre a viagem a Kyoto. Os alunos mais novos ficaram empolgados e estão esperando anciosamente pela viagem de 

estudos. 



 

  27 / 11 (ter) Comitê de Saúde Escolar 

      

  Foi realizado um Comitê de Saúde Escolar para os alunos da 5ª série. O pessoal de departamento de bombeiros de Chiryu nos ensinou a 

fazer ressuscitação cardiopulmonar, respiração boca a boca e a usar AED. 

 

26/11 (seg) Palestra sobre Direitos Humanos   

      

  Foi realizado uma palestra de direitos humanos na 5ª aula. Este ano, recebemos 2 palestrantes e 1 cão de assistência do Centro de 

treinamentos de cães de assistência “Shinshia no oka”. As crianças participaram de uns experimentos e demonstrações com o cão de 



assistência. Tiveram a oportunidade de aumentar a conscientização sobre bem-estar social e direitos humanos. 

 

21 / 11 (qua)  AULA PRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

      

  Os alunos da 4ª a 6ª série tiveram aula prática de assistência social. Após a explicação, 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. 

 

20/11 (ter) Simulação de terremoto 



      

  Foi realizado uma simulação de terremoto com veículo “Namazu-gou” para a 3ª série. As crianças aprenderam a importância de se preparar 

para o terremoto, conhecendo o medo dos tremores por essa atividade. 

 

20/11 (ter) Corrida Matinal   

      

 Começou a Corrida Matinal para o Campeonato de Maratona. As crianças correm durante 5 minutos após pularem a corda 

e fazer o aquecimento. Estão se esforçando apesar do frio. O Campeonato de Maratona será no dia 5 de dezembro (qua).   

 

17 / 11 (sáb)  APRESENTAÇÃO TEATRAL   



  
  

    
 

      

Foi realizado a 47ª apresentação teatral. Foi muito bom ver as crianças desempenhando seus papéis com confiança. Graças 

ao apoio de muitas pessoas, realizamos uma maravilhosa apresentação teatral. Agradecemos aos pais e moradores do bairro 

por apreciarem a apresentação.   



 

 3 de novembro (sáb) Festival de Outono  

      

 Foi realizado o Festival de Outono pela Associação dos moradores do Chiryu Danchi. Com a participação do grupo de 

tambor “Seiryu” de nossa Escola, fizeram uma apresentação emocionante. Agradecemos a todos pela torcida.   

 

 01 / 11 (qui)  CONCURSO DE CORAIS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS E GINASIAIS DE CHIRYU   

      

Realizou-se no Patio Chiryu, no Kakitsubata hall o 45º Concurso de Corais das Escolas Primárias e Ginasiais de Chiryu. 

Todas as escolas primárias de Chiryu e as escolas ginasiais vencedoras do coral de Chiryu se apresentaram. Os alunos da 3ª 

série de nossa Escola cantaram duas canções 「Genki Yuuki Chikara」e「Taiyou no samba」abrindo bem a boca e com 



emoção.   

 

  29 de outubro (seg)  Reunião matinal 

      

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

nossa escola com as músicas “Genki Yuuki Chikara” e “Taiyou no samba”. Houve também a nomeação dos alunos líderes de 

classes e dos comitês do 2º semestre. O 2º semestre já começou e os líderes já estão se esforçando nos seus deveres. 

 

 26 de outubro (sex) Reunião Moyaiko  

      



  Realizamos a 2ª Reunião Moyaiko com o tema “Será que você sabe ? Oyaji no Kai”. Os alunos membros do Comitê de 

Atividades voluntárias apresentaram sobre Oyaji no Kai de nossa Escola com charadas. O responsável pelo Oyaji no Kai 

participou da reunião e contou para os alunos sobre as atividades. 

 

 Festival de biblioteca   

      

 Está realizando o Festival de biblioteca desde o dia 23 de outubro (ter) até 6 de novembro (ter). Está tendo sorteio de 

livros para leitura, votação do melhor livro e também é realizado o concurso de marcadores ilustrados. Os professores e 

voluntários da biblioteca contarão histórias através da leitura para as crianças nas manhãs. 

 

 23 de outubro (ter) Visita a fábrica da Toyota   



      

   Na aula de Estudos Sociais, a 5ª série visitou a fábrica da Toyota de Fujimatsu. Aprendeu como os carros são feitos e os 

esforços das pessoas que trabalham nas fábricas. 

 

 21 de outubro (dom) Festival de Saúde Fukushi   

      

   O grupo de tambor foi convidado para o 26º Festival de Saúde Fukushi de Chiryu realizado no Fukushi no Sato. 

Apresentaram “Daizenshin”, “Higashikko bayashi” e “Kokoro musubi” em frente a plateia cheia. 

 

 14/10 (dom)  Showa Mamorin- Pick   



      

      

  Foi realizado o Showa Mamorin Pick no Chiryu Higashi Shougakko. Após a cerimônia de abertura, foi realizada a competição de 

revezamento de baldes com água, entre as equipes no campo esportivo, o treinamento de resgate do corpo de bombeiros de Chiryu. 

Almoçamos na tenda com comidas de emergência. Na parte da tarde teve os eventos relacionados com a prevenção de desastres da 

natureza, no ginásio esportivo e no estacionamento e no campo esportivo teve o futebol com o time do Grampus Eight. 

 

 Dia 12 / 10 (sex) - Excursão de Outono   



      

  Sob o céu agradável de outono, os alunos da 1ª e a 2ª série foram ao Parque Odaka Ryokuchi Koen e os alunos da 3ª e 4ª série foram ao 

Parque Horiuchi Koen na Excursão de Outono. No parque brincaram alegremente respeitando as regras. Juntos comeram deliciosos 

“bentou”. Foi um dia muito agradável. 

 

  Dia 12 / 10 (sex) – Concerto Itinerante. 

      

  Foi realizada "O Concerto Itinerante, do projeto de interação de arte e crianças " pelo Grupo de Teatros e Projetos Culturais 2018. O 

conteúdo foi "Apreciar o concerto " apresentado pelo grupo Trio de neiro. Os alunos da 5ª e 6ª série apreciaram os belos sons do violino, 

saxofone e piano. 

 



  Dia 9 / 10 (ter) – Início do 2º semestre 

      

  Foi realizada a cerimônia de início do segundo semestre. O Diretor disse: "Vamos ouvir a história dos professores e amigos até o fim", 

"Vamos usar o japonês correto", "Vamos ser gentil e ser amigos", "Vamos saudar alegremente", "Vamos definir nossos próprios objetivos". 

Houve também a apresentação do objetivo para o segundo semestre pelo aluno da 5ª série, que se esforçou nos exercícios de solo. Conseguiu 

fazer uma boa demonstração. Após a cerimônia, o morador da comunidade falou sobre o evento do "Showa Mamorin Pick" 

 

 Dia 5/10 (sex) – Cerimônia de encerramento do 1º semestre   

      

  Foi realizada a cerimônia de encerramento de 1º semestre. Após as palavras do diretor, ouvimos  a apresentação da opinião do 

represntante de alunos da 3ª série sobre, "A dedicação como lider da classe no 1º semestre e Planos para o 2º semestre". Depois da 



cerimônia, houve a apresentação das duas estagiárias da educação. 

 

 Dia 4 / 10 (qui) – Visita dos pais na aula   

      

  Foi realizada a 3ª visita dos pais na aula deste ano. Puderam ver os alunos de todas as séries se esforçando nos estudos. Os alunos da 3ª e 

4ª série realizaram "Experiência de caligrafia" e "Aula sobre a vida", com os pais, respectivamente 

 

 Dia 1 / 10 (seg) e 2 / 10 (ter) – Viagem para a montanha da Classe especial   

      



  Foi realizada a Viagem para a montanha das classes especiais de Chiryu. A partir deste ano, o local de alojamento mudou para "Shounen 

Shizen no ie" de Asahi Kogen. Participaram nas atividades animadamente, em cooperação com os alunos do ginásio e colegas das outras 

escolas primárias. 

 

17 / 9 (seg) Apresentação de Grupos de Tambor   

      

  No dia dos Idosos, o Grupo de Tambor “ Seiryu” visitaram o Villa Topia e fizeram a apresentação. Foi uma boa 

experiência e os idosos ficaram contentes. 

 

13 / 9 (qui) a  14/9 (sex)  VIAGEM DE ESTUDOS DA 6ª SÉRIE   



      

      

  No primeiro dia, foram a Kyoto de ônibus. Em Kyoto, depois de visitar Ginkakuji, deram a volta em Kiyomizudera, 

Castelo Nijo e Kinkakuji.  No hotel pintaram copos. 

 No dia 14 (sex), seguiram para Nara. Tiraram foto da classe no parque Nara, visitaram o Toudaijidaibutsuden e andaram em 

grupo. Depois disso, visitaram o templo Horyu-ji. Tiveram uma viagem escolar memorável.  

 

5 / 9 (qua)  EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DAS FÉRIAS   



      

  Realizamos a exposição dos trabalhos das férias no ginásio esportivo. Foram expostos os trabalhos de artesanato e pesquisas de tema 

livre que as crianças fizeram esforçadamente. Agradecemos todos os pais que visitaram a escola para apreciar o trabalho das crianças. 

 

3 / 9 (seg) REUNIÃO MATINAL & TREINAMENTO DE REFÚGIO CONTRA CALAMIDADES   

      

  Acabou as férias e o sorriso das crianças voltaram a escola. Realizamos a reunião matinal logo cedo, e na segunda aula o treinamento 

de refúgio contra calamidades. Em casos de terremotos treinaram a se proteger e agir rapidamente para fugir. 

 

25 / 8 (sáb)  DISCURSO DE JAPONÊS & FESTIVAL DE VERÃO NO HOHOEMI NO SATO   



      

  Na Biblioteca de Aichi foi realizado o discurso de japonês pelas crianças estrangeiras. 2 alunos de nossa escola participou do evento 

como os representantes da escola. Os 2 conseguiram fazer o discurso com confiança. E no mesmo dia, teve o festival de verão no 

Hohoemi no Sato. No clima de festa, teve a apresentação do grupo de tambor Seiryu. 

 

19 / 8 (dom) Festival de verão Showa   

      

  O grupo de tambor Seiryu participou do festival de verão Showa. Em frente a uma platéia cheia, se apresentaram com 

confiança “Higashikko bayashi”, “Daizenshin” e “Kokoro musubi”. 

 



17 / 8 (sex)  MUTIRÃO DE LIMPEZA   

      

  No dia de comparecer na escola durante as férias, depois de tantos dias, vimos as crianças sorridentes. Era também o dia do 

mutirão de limpeza. Pais e alunos arrancaram mato do pátio da escola. Graças a todos a escola ficou bem limpa e agradável. Muito 

obrigado a todos! 

 

  22 / 7 (dom)  TRABALHO VOLUNTÁRIO DO GRUPO OYAJI NO KAI 

      



      

  O grupo Oyaji no Kai fez como todos os anos, o trabalho voluntário. Desta vez o grupo trabalhou nas paredes do lado 

sul do ginásio de esportes. Foi algo bem trabalhoso, tiraram as sapateiras , pegaram os lugares onde a pintura estava 

ruim, lixaram até ficar liso e forraram papeis para pintarem de cor marfim. Graças a eles, agora as paredes lado sul do 

ginásio esportivo está bonita. Agradecemos ao grupo pelo trabalho feito para a Escola nesse calor. 

 

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

      

  Realizamos a reunião matinal essa manhã. O diretor falou para as crianças fazer a limpeza do seu próprio quarto, ajudar em casa, 

participar da ginástica com rádio e atividades voluntárias do Fukushi no Sato, fazerem um planejamento e aproveitar as férias. O 

professor responsável pela orientação dos alunos orientou as crianças a como passar as férias em segurança. Na parte da tarde os 



alunos da 5ª e 6ª série teve o Campeonato de Natação e mostraram o resultado dos treinos do dia a dia. As férias de verão começa 

amanhã. Estamos ansiosos de ver o sorriso das crianças novamente no dia 3 de setembro (seg). 

 

20 / 7 (sex)  Campeonato de Natação   

      

  Realizamos Campeonato de Natação para a 5ª e 6ª série. Alunos que conseguem nadar 25m mediram o tempo, outros mediram 

quantos metros conseguiam nadar. Os alunos conseguiram mostrar o resultado dos treinos do dia a dia. 

 

06/07 (sex)  ACAMPAMENTO NAS MONTANHAS DA 5ª SÉRIE RETORNO   

  
 

  



    
 

      

Os alunos da 5ª série chegaram do Acampamento nas Montanhas. Posso ver em seus rostos que desenvolveram 

mentalmente. Espero que eles possam aproveitar essa experiência valiosa dos 3 dias para a rotina diária.   

 

6 de julho (sex) Almoço com as crianças 1ª série & Reunião Explicativa da Viagem de Estudos 6ª série   



      

Dia 6 de julho realizou-se o almoço com os pais das crianças da 1ª série. O cardápio deste dia foi sushi misturado, croquet de 

edamame (grão de soja), sopa Amanogawa e geleia de Tanabata (comida típica da época de festival de Tanabata). As crianças 

tiveram um almoço divertido com os pais.  

Realizamos a Reunião Explicativa da Viagem de Estudos para a 6ª série e os pais. Vamos nos preparando para o dia da partida 13 de 

setembro.   

 

6 de julho (sex) Reunião de Festival de Tanabata   

  
 

  

As classes Midori, Wakaba, Futaba e Aoba fizeram a Reunião de Festival de Tanabata juntos. Passou rápido as 2 horas da reunião, as 

crianças se divertiram no jogo “Ohoshi-sama Kira Kira Game” e deliciaram a pizza de biscoito. Os olhos das crianças brilhavam de 



alegria.    

 

4/7 (qua) ACAMPAMENTO NAS MONTANHAS DA 5ª SÉRIE (PARTIDA)   

      

  Começou o tão esperado estudo nas montanhas da 5ª série. Os alunos da 5ª série se reuniram no ginásio da escola às 7:30 

da manhã para realizar a Cerimônia de Boa Viagem. Todos os alunos inscritos partiram de ônibus após a Cerimônia. 

Esperamos que as crianças guardem boas lembranças sobre a viagem nesses 3 dias. 

 

23/06 (sáb)  CONCURSO DE ORATÓRIA DOS JOVENS DE CHIRYU   

      



No dia 18/6 (sáb) realizou-se no Centro Cultural Patio Chiryu, o 35º Concurso de Oratória dos Jovens de Chiryu. O aluno 

Yamasumi Enzo da 6ª série de nossa Escola, fez sua oratória discorrendo sob o tema “Aceitar as diferenças”. Apresentou-se 

com segurança que é importante os estrangeiros e japoneses ter a consciência que é normal sermos diferentes uns com os 

outros.   

 

 22 / 06 (sex)  ATIVIDADES DE INGLÊS  

      

 A Professora Nagata do Grupo de Voluntários das Atividades de Inglês veio na Escola fazer as atividades de inglês com a 1ª série turma 1, 2ª 

série turma 1 e Classes Especiais. As crianças se animaram bastante treinando os cumprimentos em inglês e ouvindo a leitura dos livros 

ilustrados. Para os alunos da 1ª série turma 2 e 2ª série turma 2 está marcado as atividades de inglês em setembro. Aguardem ansiosamente.  

 

22/6 (sex)  REUNIÃO MOYAIKO   



      

 Na primeira Reunião Moyaiko deste ano com o tema “Vamos reciclar o lixo” realizou-se pelos alunos do Comitê de 

merenda. Após a apresentação sobre “O que acontece com a caixa de leite ?”, concorreram ao Título do Mestre de 

Reciclagem da caixa de leite tomado na merenda. Foi uma boa oportunidade para aprender a reciclar a caixa de leite.   

 

21 de junho (qui) Atividade de Fureai   

  
 

  

 Realizou-se o 2º Fureaihan no recreio de 40 minutos. As crianças da 1ª a 6ª série se dividiram em 15 grupos para 

brincar. Os alunos maiores sendo líderes das atividades, as crianças brincaram de queimada, polícia e ladrão e 

estátua   

 



19 de junho (ter) Vamos apreciar monólogo humorístico (Rakugo) e teatros 

      

Foi realizado a apreciação de artes para a 4ª a 6ª série. Esse ano convidamos o narrador Sanyuutei Rakushou e o 

apresentador de Daikagura Okinaya Katsumaru e apreciamos monólogos humorísticos japonês e teatros. No 

ginásio esportivo ecoaram as risadas das crianças. Passou rápido os 90 minutos, e as crianças apreciaram se 

divertindo os contos antigos do japão.   

 

14 / 06 (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 de todos. 

 

13 / 06 (qua) Abertura da piscina   

      

Realizou-se a abertura da piscina de todas as séries nesses 3 dias, 13/06 (qua) a 15/06 (sex). Todas as 

crianças estavam contentes em entrar na piscina. Ainda continua dias frescos mas de agora em diante o 

tempo ficará mais quente e chegará a estação em que ficará agradável de entrar na piscina.   

 

12 / 06 (ter)  CURSO DE REGRAS PARA ANDAR DE BICICLETA   



      

 Realizou-se o curso de regras para andar de bicicleta da 3ª série. Depois do discurso dos orientadores do trânsito as 

crianças treinaram o percurso com as bicicletas.  As crianças andaram de bicicleta em segurança, aprendendo as regras de 

trânsito.    

 

09/ 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. Os 

participantes se esforçaram bastante recebendo a torcida das crianças e do grupo Oyaji no Kai. O resultado foi 6º lugar. Agradecemos pela 

torcida. 

 

5 de junho (ter)  Limpeza da piscina   

      

Os alunos da 4ª a 6ª série fizeram a limpeza da piscina na parte da manhã. Os alunos se esforçaram para limpar a piscina 

que estava suja. Apartir de semana que vem, iremos preparar a piscina para entrar nas aulas.   

 



30 / 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 participarão nas quartas feiras na 6ª aula, 2 vezes por mês. 

Nesse dia os voluntários da universidade ensinaram a multiplicação e divisão de um modo fácil. As aulas para a 2ª série começarão 

apartir do dia 31 de outubro. Aguardem ansiosamente.   

 

 30 DE MAIO (QUA) PLANTÃO DE TRÂNSITO  

      

 Para proteger as crianças no trajeto de ida e volta da escola, foi realizado o plantão de trânsito pelos pais. Apartir desse 

ano, usarão o leque feito pelos alunos em vez da bandeira. Agradecemos aos pais pela vigilância, nos dias de chuva.  

 



20 / 05 (dom)  52ª.  GINCANA  ESPORTIVA    

      

      

Adiado para domingo, foi realizada a 52ª Gincana Esportiva. Sob o céu azul ensolarado, os pais e moradores 

apreciaram e participaram das atividades. Todas as crianças conseguiram demonstrar o resultado dos esforços dos 

treinos.  Muito obrigado a todos.   

 

8/5 (ter)  TREINOS  DA  GINCANA  ESPORTIVA   



      

  Começaram os treinos de todas as séries para a Gincana Esportiva do dia 19 de Maio (sáb). No treino geral, as crianças estão se 

esforçando no treino da marcha e nas ginásticas de rádio (Radio taisou). No dia da Gincana solicitamos a colaboração dos senhores na 

torcida.  

 

1/5 (ter)  Reunião Matinal   

      

Chegou o mês de maio, e o Koinobori nada confortavelmente. Foi realizada a reunião matinal sob o céu azul. Depois de certificar o membro 

do comitê de classe e o comitê de administração no primeiro semestre do ano fiscal de 2003, na reunião da manhã, cataram as pedras do 

Campo Esportivo, para a Gincana Esportiva. O treino da Gincana Esportiva começará a partir de hoje.   

 



  27/ 04 (sex)  REUNIÃO DE BOAS VINDAS À 1ª SÉRIE 

      

 Realizou-se a 「Reunião de boas vindas à 1ª série」. Jogaram um jogo coletivo com a ideia dos membros do comitê administrativo da 5ª e 

6ª série, fizeram apresentação pessoal e todos cantaram juntos o Hino da Escola para aprofundar as relações amigáveis. Foi possível ver por 

toda a parte, os alunos veteranos dirigindo as palavras gentilmente aos colegas mais novos.  

 

23 / 04 (seg)  TREINAMENTO DE REFÚGIO CONTRA CALAMIDADES   

      

Na 2ª aula de hoje, realizou-se o treinamento de refúgio e prática contra calamidades, simulando-se a ocorrência de um incêndio na 

sala de economia doméstica do 4º 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.    



 

 20 / 04 (sex)  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 com as mãos levantadas, tomando cuidado com os carros.    

 

19 / 04 (qui)  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. É a 1ª merenda desde que eles entraram na escola. Eles deliciaram a 

merenda.   

 

18 / 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, a Aula com a Visita dos Pais. Com os pais assistindo, as crianças participaram animadamente das aulas. E em 

seguida, a Assembléia Geral da APM, o diretor falou sobre as regras básicas de prevenção do IJIME (bullying) e alteração dos 

procedimentos em casos de taifu (tufão) apartir desse ano. E por último o Explicativo sobre a Escola aos Pais da 1ª série. Agradecemos a 

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

 

13 de abril (sex) Reunião de despedida dos professores transferidos 



 

  

  

      

Realizou-se a reunião de despedida dos professores que se desligaram do trabalho ou foram transferidos. Agradecemos os professores pela 

dedicação a Escola. Desejamos o sucesso em seus novos serviços. 

 

9 de abril (seg) Reunião matinal 



 

  

 Na reunião matinal o diretor discursou para as crianças sobre um dos lema da escola, o  “Companheirismo”. 

Falou para “sempre ajudar uns aos outros e não fazer bullying”. Após o discurso do diretor, o professor responsável 

pelo comportamento dos alunos falou sobre como deve informar ou pedir socorro seguindo as regras básicas contra 

o bullying  

 

6 de abril de 2018 (sex) Cerimônia de Abertura e Início do ano letivo  

 

  
 



      

  Começou o ano de 2018 com 49 novos alunos da 1ª série. No total 290 alunos. 

 

 

 

 

 

 


