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PARABÉNS PELO INÍCIO DA AULAS !
Começamos o ano letivo com 111 alunos na 1a. série e um total de 685 alunos e 62

funcionários!
Ainda precisamos respeitar as medidas de prevenção para evitar contágios no ambiente escolar

e manter como prioridade máxima a segurança e proteção da saúde dos alunos. Todos os
funcionários desta escola irão se empenhar ao máximo para cumprir a proposta educacional deste
ano dentro das restrições impostas. Mesmo assim, iremos aproveitar todas as experiências que
tivemos no ano passado para fazer deste ano letivo ainda mais produtivo.

A escola conta com o apoio dos senhores.

Tema da Cerimônia de Início das Aulas [ meta educacional da escola] [percepção]

O lema da Escola Nishi Shogakko é :「なかよし、きぼう、げんき(coletividade, expectativa e
alegria)」. Todos sabendo trabalhar em coletividade, com força de vontade e alegria, este é o
nosso maior objetivo.

Educar crianças solidárias, justas e que saibam cumprimentar todos com muita alegria.
Educar crianças perserverantes e com resistência física.
Desejo os alunos da Escola Nishisho tornem-se crianças assim! Que com união e coletividade

vocês consigam junto com os seus novos colegas e o seu professor atingir todas essas metas!
Outra coisa que gostaria que vocês fizessem é prestar atenção em coisas simples porque quando

temos esta sensibilidade, percebemos gestos pequenos das pessoas e aprendemos assim a ter
gratidão em todas as situações. Por exemplo, hoje quando vocês entraram na sala de aulas estava
tudo limpo não é mesmo?! Quem vocês acham que limpou a sala e os corredores da escola?
Foram os alunos da 6a. série que vieram um dia antes do início das aulas e trabalharam muito nos
preparativos para o primeiro dia de aula. Pois é, os alunos da 1a. até a 5a. série não sabiam disso
mas com sensibilidade tenho certeza que perceberam que tudo estava limpo e organizado e logo
devem ter pensado quem teria limpado tudo? Quem percebeu isso provalmente sentiu gratidão
mesmo sem saber quem fez a limpeza na escola. Nós recebemos apoio e ajuda de alguém todos
os dias sem saber. Quando temos consciência disto, aprendemos a ter gratidão todos os dias
pelos menores gestos : ARIGATO!

Espero que vocês sejam sensíveis e percebam todos os dias os gentilezas e bondade do próximo
e que possam sentir gratidão e falar muitos ARIGATOs para todos!
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Professores transferidos
Ao lado direito está o a lista dos professores que deixaram a nossa escola e os novos

professores que vieram transferidos de outras escola. Em março fizemos a despedida de 17
professores e demos as boas-vindas para 14 novos professores.

Neste ano letivo todos a equipe escolar irá se empenhar ao máximo para atingir a
proposta educacional desta escola. Contamos com o apoio dos pais.

Circular Escolar da Diretora
Este ano pretendo continuar fazendo esta circular para manter os pais informados sobre o nosso

método de ensino. Espero que estas informações sejam úteis e que todos possam ter tempo para
lê-la! Muito obrigada.

A LISTA COM O NÚMERO DE ALUNOS POR SALA E O NOME DOS
PROFESSORES E TODOS OS FUNCIONÁRIOS DESTE ANO LETIVO ESTÁ NO
VERSO DESTA FOLHA.


