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Boas- vindas para os alunos da 1a. série
No ano passado não pudemos fazer esta homenagem porque

as aulas estávam suspensas mas este ano foi diferente! No dia
16 de abril, pela parte da manhã, de uma forma muito simples
conseguimos realizar esta atividade e eu fiquei muito
emocionada em poder ver os alunos participando junto mesmo
que tenha sido em tempo reduzido como foi desta vez.

Na homenagem falei sobre o seguinte tema :

- O Nishi Shogakko é a maior escola da cidade de Oizumi e aqui vocês terão muitos professores e farão muitas
amizades mas vocês sabem o que acontece quando muitas pessas se juntam ? Pois é, a alegria é muito maior !

Somos a maior escola desta cidade, a que têm o maior número de alunos e também seremos a campeã em alegria !

Em tempos de coronavirus, locais com muitas pessoas estão sendo evitados mas eu gostaria muito que vocês não
pensássem assim. Gostaria que todos viéssem para a escola com entusiasmo porque aqui vocês encontrão seus amigos e
também terão experiências muito divertidas e alegres ! Aproveito para agradecer profundamente o apoio dos pais porque
o número de faltas na escola diminuiu bastante em comparação ao ano passado e os nosso alunos estão vindo para a
escola cheios de energia! Aos poucos e com o apoio dos pais temos certeza que a escola conseguirá retomar as atividades
educativas e eventos !

Por último, peço aos pais que continuem cumprindo todas as medidas de prevenção ao coronovirus em casa e que
leiam com atenção a Circular da Enfermaria que foi entregue hoje e o email que foi enviado para os pais dia 21 de abril.

PEDIDOS DA ESCOLA
- Reunião individual dos pais com o professor : a escola conversará com os alunos para que evitem sair nos dias que
irão embora mais cedo para casa por causa do período que será realizada a Reunião Individual do Professor com os
Pais. Peço aos pais que também falem para as crianças aproveitarem este tempo para fazer as tarefas e estudar.
- Todos os avisos, circulares e e-mail que a escola envia para os pais são muito importantes. Peço aos pais que leiam
tudo em casa e procurem entregar os documentos no prazo estipulado.
- Peço também que leiam com atenção o caderno de recados todos os dias antes de assinar ou bater o inkan
(carimbo)e aproveitem para confirmar se a criança não está esquecendo nenhum material escolar.

Neste ano letivo eu decidi falar sobre a bandeira dos países do mundo.Para isso, pesquisarei sobre as características e
curiosidades das bandeiras para depois passar as informações para os pais nesta circular. Eu ficaria muito feliz se os pais
que tiverem interesse pelo tema, reservarem um tempo para conversar com as crianças sobre as bandeiras em casa.

A bandeira de cada país é o símbolo máximo da sua nação, é cultura e história do seu povo por isso acho tão
importante conhecer o significado das bandeiras dos países.
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Representante da 1a. série agradecendo a homenagem

VAMOS DESCOBRIR O SIGNIFICADO DAS BANDEIRAS !!!
Bandeira No. 1 : República Federativa do Brasil

Há uma explicação dizendo que as 3 cores da bandeira brasileira representam a riqueza
da natureza do Brasil. Que o verde representa as florestas e matas brasileiras, o amarelo
representa as riquezas sobretudo o ouro e os minérios e o azul representa o céu.

E ainda, as 27 estrelas da bandeira brasileira representam os 26 estados e o Distrito
Federal (Brasília) e o branco da faixa representa a paz. Na faixa está escrito 「ORDEM E PROGRESSO」.
Li também que esta faixa representa o equador celeste.




