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CIRCULAR ESCOLAR Maio de 2021

Texto : Diretora Onda Hiroko

Tema da Reunião Matinal de Maio 「愛校心」「校歌を愛する心」
Como o alerta na Província de Gunma foi elevado para o nível 4, decidimos realizar a Reunião Matinal do dia 7

de maio pelos auto-falantes da escola em vez de fazer no ginásio para evitar aglomeração.
Abaixo está o resumo dos assuntos que eu conversei com os alunos no dia.

Os alunos que gostam e zelam pela escola são alunos que têm amor pela escola. Em kanji escreve-se : 愛校心
(amor+escola+coração). A diretora adora a escola Nishisho! O Nishisho é muito importante para mim! Eu
gostaria muito que todos vocês também gostássem e cuidássem desta escola e a primeira coisa que precisamos
fazer é aprender a cantar o Hino do Nishisho.

O hino fala sobre a vontade que todos os alunos sentem em zelar pela nossa escola e também fala da nossa
meta educacional que é amizade, esperança e alegria!

1o. lugar : Estudar e brincar bastante com meus colegas !
2o. lugar : Fazer exercícios e suar bastante para crescer forte e saudável!
3o. lugar : Crescer e brilhar como as nuvens que cobrem o Monte Fuji para construir o futuro do Japão

É incrível porque podem passar anos mas o hino da escola a gente nunca esquece. Na verdade, a minha maior
vontade atual é poder ver todos os alunos sem máscara e cantando juntos e em voz alta o hino da escola mas
infelizmente, desde o ano passado, não pudemos mais fazer isto e eu nem sei quando poderemos tirar máscara
para cantar ! Sendo assim, o que pude fazer foi pedir aos professores que toquem o hino da escola na hora de
limpeza e falem para os alunos cantarem o hino em silêncio, dentro dos seus corações.

Ontem mesmo os alunos ouviram o hino da escola na hora da limpeza. Será que sabiam quem estava
cantando ? São os alunos da 6a. série deste ano que disseram que gostaríam que todos aprendéssem o hino da
escola e por isso queriam gravar a letra para os colegas escutarem.

Bem, espero que todos pensem como podem zelar pela escola enquanto escutam o hino na hora da limpeza e
eu tenho certeza que se fizerem isto, vocês vão fazer a limpeza tão bem que a escola ficará ainda m ais agradável
e bonita para todos!

AVISO IMPORTANTE
Como todos sabem, 10 cidades de Gunma agora têm que cumprir medidas mais restritivas para evitar a

propagação do coronavirus. Por este motivo tivemos que prorrogar para o 2o. Período Escolar a excursão para a
montanha da 5a.série que estava programada para junho.

Conto com a compreensão dos pais porque daqui para frente, outras atividades escolares podem ser canceladas de
última hora devido a situação em que nos encontrarmos. Peço aos pais que continuem observando o estado de saúde
de toda a família e deixem a criança descansando em casa caso ela ou algum familiar esteja doente ou com sintomas.

お もいやりのある正しい子

お おきな声であいさつする子

に んたい強くかしこい子

し っかり体をきたえる子

Vamos conhecer a Bandeira Nacional do Peru !
Diz-se que que as cores atuais foram tiradas do desenho de San Martin, herói da

independência quando ele desembarcou em terras peruanas e avistou um pássaro que
tinha asas vermelhas e peito branco típico da região. A cor branca representa a paz e
a honra e a cor vermelha representa o coração e o amor a pátria.

Geralmente não se usa a bandeira com o brasão de armas habitualmente mas a bandeira acima é vista nos órgãos
públicos do Peru. Ao centro vemos o brasão de armas, ao lado esquerdo a vicunha, ao direito a árvore quina e
embaixo a cornucopia represetando as riquezas minerais do país.




