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PASSO A PASSO DE FORMA CONSTANTE 
 

Diretor Kawabe Makoto  

 

Em abril, iniciamos o 54º ano letivo da escola. No dia 6/4(seg), realizamos a cerimônia de entrada, com as belas 

flores de cerejeira. Na cerimônia mencionei como sempre, aos novos alunos sobre o lema da escola, 

"Companherismo, Firmeza e Perseverança". Este ano foi realizada uma cerimônia de entrada modesta devido ao 

novo coronavírus, e os alunos atuais permaneceram em sala de aula sem poder participar. Iniciamos um novo ano 

letivo com 303 alunos, incluindo 44 novos alunos. Continuaremos trabalhando seriamente para ajudar no 

desenvolvimento das crianças. Creio que este ano também pediremos aos pais e moradores locais o apoio e 

cooperação.  Espero contar com a sua colaboração.   

No final do ano passado em 22/2, foi concluído com sucesso o Higashikko Carnival. Somos muito gratos a todos 

os pais e moradores locais que deram curso às crianças, e ao APM que fizeram a sopa (Tonjiru). (Como não foi 

possível publicar "O informativo do mês de março" devido ao fechamento de escolas, eu gostaria de agradecer 

aproveitando esta oportunidade.) Após o carnival, todos os funcionários estavam esforçando-se para concluir o ano 

letivo", nesta ocasião foi feito um pedido para fechar temporariamente a escola para impedir a propagação do novo 

coronavírus, e a escola foi fechada em 2/3. Recebemos grande cooperação dos pais durante o fechamento da escola. 

Muito obrigado. 

No entanto, em 19/3, foi realizada a cerimônia de formatura. Apenas o representante dos alunos atuais pôde 

participar, e ele transmitiu os sentimentos dos alunos atuais com firmeza. As respostas e as músicas dos formandos 

foram maravilhosas. Foi uma cerimônia muito emocionante. Fiquei aliviado em poder entregar o diploma para os 

43 formandos e senti um grande alívo. 

Infelizmente, mesmo no momento da redação deste manuscrito, não hvia a perspectiva do problema do vírus ser 

resolvido. Tomaremos medidas para minimizar o risco de infecção para a segurança das crianças, como o 

cancelamento de eventos e reuniões onde há o aglumeração de pessoas. Além disso, será oferecido ensino 

complementar dos conteúdos não estudados devido ao fechamento da escola. Por isso as atividades de abril, como 

visitas às aulas, Assembléias Geral de APM e visitas domiciliares, serão canceladas . Espero a sua compreensão e 

colaboração. Dependendo da situação futura, é possível que haja outras alterações nos eventos. Nesse caso, a 

alteração será notificada por e-mail, impressos, homepage etc. Atenciosamente. 

 

 

PRINCIPAIS  ATIVIDADES  DO  MÊS  DE  ABRIL 

Dia   4 (sab) – Reunião dos novos e antigos membros da APM, a partir das 9:00 

5 (sex) – Cerimônia de ingresso da1ª série – Abertura do ano letivo e início das aulas (2ª a 6ª série 

8 (qua) – Teste de capacidade intelectual (2ª, 4ª e 6ª série) 

13 (seg) – Início da merenda (2ª a 6ª série) 

17 (sex) – Treinamento de Prevenção de desastres 

18 (sab) – Reunião do grupo de educadores Higashikko 9:00 

20 (seg) – Início da merenda (1ª série) 

22 (qua) – Treinamento de segurança de trânsito (1ª série) 9:30 (cancelada) 

29 (qua) – Dia do Showa 

30 (qui) – Plantão de trânsito APM 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO  DOS  PROFESSORES 

 

E  FUNCIONÁRIOS  2019 

 

Apresentação dos professores. Eles se esforçarão para que as crianças cresçam saudáveis. 

E esperamos poder contar com a colaboração dos senhores pais e moradores de bairro. 
 

Diretor  Kawabe Makoto 1ª série 1 Miyajima Kayo 
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3ª série 
Yamamoto Yuuko 

Fujioka Keiko 

Vice-diretor Ooshima Minoru 1ª série 2 Kamiya Shinobu 
4ª série 

Baba Noriko 

Supervisora de Ensino Kodama Rika 2ª série 1 Yamada Kuniko Sakai Kurumi 

Coordenadora pedagóg. Nakano Mitie 2ª série 2 Sumino Yasuhiko 
5ª série 

Oosugui Tadashi 

Secretário da Escola Sumiya Satoshi 3ª série 1 Shibuya Kiyomi  Ido Rieko 

Secretária encarregada Koshi Keiko 3ª série 2 Shiozawa Marina 6ª série Yamamoto Youko 

Secretário  Miura Mitsue 4ª série 1 Ninomiya Takayuki 

Apoio a criança 

Tsujimura Maki 

Orientador educacional Kondou Chie 4ª série 2 Suguioka Miyuki Satou Hiroko 

Profa. da Enfermaria Kitou Ayako 5ª série 1 Nagane Terumi Kishimoto Wakio 

Profa. de Matemática Suzuki Fusayo 5ª série 2 Kako Chiaki 
Assist. de línguas 

tradutora 
Niwa Dirce K. 

Profa. de Música Miura Kazuyo 6ª série 1 Kinnbara Masaki Tradutora Kanashiro Natasha 
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 Midori Tsuchiya Takuya 6ª série 2 Katou Hirokazu Tradutora Uno Tiemi 

Wakaba Natsume Shouhei Reforço 

japonês 

1ª série 
Taniguchi Yukie 

Aux. serviços Suzuki Michiyo 

Futaba Satou Yuki Aux. serviços Oonishi Shiho 

Aoba Nomura Yuuko 
2ª série 

Kojima Natsue Bibliotecária Yamaguchi Kumiko 

Reforço japonês Narita Chisato Nakagawa Hitoshi   

 

 

Professores que pararam de trabalhar ou foram transferidos: 

Kamiya sumiko Suguiura Hirokatsu Tokura kouki Tenno Toshikatsu 

Amagasu Takako Kitazato Sakae Nonoyama Hiroko  

Muito obrigado, a todos os professores que foram transferidos ou se desligaram do trabalho. 

 

 

Professores que vieram transferidos 

Ooshima Minoru Kodama Rika Kondou Chie Kinnbara Masaki 

Suguioka Miyuki Yamamoto Yuuko Baba Noriko  

 

Estamos cheios de energias. Muito prazer! 

 


