
Flor de Poinsettia

Séries          Matérias e respectivos temas

 próprias vidas com conscientização firme.

Em 26 de Novembro, realizamos o Treinamento de Fuga de Emerbencia, simulando um terremoto e incendio.

 Aconselhamos sempre, para que em qualquer situação emergencial, nossas crianças possam proteger suas 

(o tempo médio de cada classe foi de aproximadamente 3minutos.) As siglas da Fuga de Emergencia, são:

「お・か・し・も」 お: OSANAI(não empurrar)  か:KAKENAI(não correr)  し: SHABERANAI(não tagarelar) も:MODORANAI(não voltar)

Dentro de 3 semanas, entraremos nas Férias de Inverno. E o 2o. Período, entramos

na parte de estudos conclusivosdo ano letivo. Vamos tomar bastante cuidado com a

nossa saúde, tanto no cotidiano escolar como nos lares.

No Minami Shogakkou, trabalhamos com afinco na Educação de Carreira. Incentivamos nossas 

concretizar este seu ideal. Levarndo-as a sentir o que se é possível fazer no momento presente, ou 

A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO DE CARREIRA

crianças, a criarem seus próprios objetivos para o futuro, e aprender o que é necessário para se

como agir para viver um cotidiano que possa aprender por si mesmo(crescimento) envolvendo também 

os principais pontos que são focalizados neste projeto educacional.

(4a. Série)    Conhecimentos Gerais:¨Vamos realizar a Cerimonia METADE DA EMANCIPAÇÃO¨    

(1a. Série)    Vida Cotidiana: ¨Vamos procurar um trabalho que voce próprio consiga fazer¨    

                                       Industria Pesqueira, Indústrias Mecanicas(carros), analisando seus aspectos¨

(6a. Série)    Conhecimentos Gerais: ¨Projeto KIRARI MY LIFE(Feitura de seu próprio histórico, par-

                   ¨Vamos definir os encargos¨, ¨Vamos fazer o que somos capazes de fazer¨.

as reflexões necessárias e importantes, dentro deste crescimento. Gostariamos de apresentar aqui

(5a. Série)    Língua Pátria: ¨Vamos ler Bibliografias e fazer uma comparação consigos mesmos¨

                    Estudos Sociais:¨Pesquisemos sobre as estratégias aplicadas nas áreas de Agricultura, 
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　　　INFORMATIVO ESCOLAR MINAMISHOUGAKKOU

Escola Primária Oizumi Minami Shogakko nr. 12 Emissão:4 de Dezembro de 2020.

Os dias passam rapidamente, e já entramos em Dezembro, mes das correrias, que é

(2a. Série)    Vida Cotidiana: ¨Um salto para o amanhã (Pensar no EU, quando crescer).¨    

(3a. Série)    Estudos Sociais: ¨Pessoas que trabalham em lojas¨(suas tarefas, como agir no trabalho)    

                    cipar na Atividade ¨Veteranos, Sejam Benvindos!¨, 

                    Artes: Desenhar seu Auto-Retrato, Fazer sua escultura baseada no auto-retrato.

(COMUM PARA TODAS AS SÉRIES)
Preparar cartão YUME CARD ¨Meu Futuro, Minhas Aspirações(Bokuno Yume 1

escolar de registro de crescimento infantil, por numa pasta que denominamos ¨Career Passport¨(Passaporte

※Os Yume Cards escritos pelas crianças e famílias, são arquivados como documento

Faz-se a reflexão do ano que passou(Fev.~Mar)

Escreve as reflexões feitas no YUME CARD.

Leva para casa o Yume Card, e os pais escrevem um comentário nele. 

Watashino Yume¨). Preenche o Yume Card (Nov ~ Dez). Cada criança escreve os

também a fase que começamos a sentir realmente o rigor do frio do inverno japones. 

TREINAMENTO DE FUGA DE EMERGENCIA:

Foi concluida com sucesso, fazendo com que as crianças pudessem refugiar-se em segurança e rapidamente.

de Carreira), desde a 1a. Série até o 3o. Ano do Curso Colegial, durante 12 anos. A pasta fica no arquivo escolar. 

seus desejos  sobre a profissão do futuro, e os desejos da família.
Leva para casa o Yume Card, e os pais escrevem um comentário nele. Isto é 
para promover oportunidades para dialogar entre a família sobre as profissões. 


