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avante no sentido de estender as nossas mãos dentro do que nos é possível.

através de leitura de livros. Gostaríamos que também no lar, as famílias buscassem livros sobre os
direitos humanos para incentivar toda a família no sentido de saber mais, lendo.

Se formos pesquisar sobre os Direitos Humanos, poderemos compreender muitas coisas realmente
importantes para nossas vidas. Na Biblioteca do Minami Shogakko, existem muitos livros, que abordam
abrangentemente a questão dos Direitos do Homem. Queremos apresentar alguns abaixo:

que as meninas pudessem frequentar as escolas. Recebeu ataques de Taliban, ficou 
gravemente ferida, mas conseguiu recuperar-se milagrosamente, e continuou o movi-
mento. Este movimento tornou-se conhecido internacionalmente, e acabou recebendo 
o Premio Nobel da Paz, conseguindo concretizar seu desejo de mudar o mundo.

Teste padrão de capacidade 

Apres.melhoramento de aulas 22/Jan(6a.F)

Este livro é de uma menina que nasceu no país chamado Paquistão. Quando estava com
10 anos, a organização terrorista de Taliban, adquiriu grande força, e a cidade que antes
era pacífica, tornou-se um lugar tomado pela insegurança e medo. Quando Malala fez

Comissão de Elevação da Capacidade de Aprendizagem da Associação PTA
Este ano, um dos lemas para a elevação de capacidade nos estudos, é: Manter a comunicação no lar,

15 anos, levantou-se num movimento de igualdade de direitos, clamando o direito para 
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SEMANA DE DIREITOS HUMANOS(Reunião: Pensando no bem estar de todos)

O dia 10 de Dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Assim, está 

prender somente no sentimento de ¨Que judiação!¨, o que realmente precisamos, é 

Religião, Problemas Físicos, capacidade financeira, e tantas questões mais. Daí, pode surgir o problema
de ¨Bullyings¨tão cogitados na atualidade. Nós devemos, sentir o quanto é importante eliminarmos 

do Youchien, que incentivou muito a menininha. Quais palavras serão que a Sattyan 

pensar sobre a felicidade de todas as crianças deste mundo inteiro. Não se deve se

〇 O 3o. livro é : ¨MALALA¨

estabelecido que a partir do dia 4 ~ 10 de Dezembro, comemora-se a Semana dos
Direitos Humanos. Então pergunta-se: O que vem a ser Direitos Humanos? Se for

questão muito mais forte e importante, que é a questão da Postura Mental de todos. Por exemplo, o  
problema da Discriminação. Dentro da discriminação, temos as questões de: Idade, Sexo, Hábitos, 

explicar em palavras simples, pode-se dizer que ¨É o direito das pessoas para que possam viver felizes
como seres humanos¨. Isso, não se restringe apenas no direito de vestir, comer e residir. Envolve uma

alimentar dentro de nós a compreensão da dor dessas pessoas. Daí podemos seguir 

essa questão do Bullying. 

25/dez ~ 6/jan. (13 dias)

recebeu das pessoas ao seu redor?

〇 O 1o. livro é: ¨Sattyan no Mahou no Te¨(A mãozinha mágica de Sattyan)

〇O 2o.livro é: ¨Watashino Yume, Watashino Hitobito no Kurushimi¨
(Meus sonhos e os Sofrimentos de Minha Gente). Este livro,mostra através de fotos
e desenhos pintados das crianças abrigadas no campo de refugiados que nos faz 

Este livro fala sobre uma menininha, que nasceu com a mãozinha direita sem dedinhos.
Quando entrou no Youchien, aconteceu uma coisa que a deixou muito, muito triste.
Mas nesta hora, recebeu palavras muito calorosas do papai, mamãe, e dos amiguinhos 

7/Jan, 1a.aula, Gin. Esp. Dispensa após almoço(4a.aula)

Exposição de Artes Infantis da Cidade 20/Jan. ~ 24/jan. Local: BUNKAMURA

Distribuição de Boletim Escolar 24/dez. Avaliação do 2o. Período.
Cerimonia de Encerramento do 2o. Período 24/dez. (Previsto para 4a.aula no gin.de esportes)
Férias de Inverno

Reun.Explic.Ingresso ao Minami CHUGAKKO 26/Jan.(3a.F) : Está prevista a realização.
Reun.Explic.Ingresso ao Minami SHOGAKKO 29/Jan(6a.F) : Está prevista a realização.

Atividades Principais de Dezembro

Atividades Principais de Janeiro
Cerimonia de Abertura do 3o. Período


