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DIA DA CERIMÔNIA DE INÍCIO DAS AULAS
[ Paciência e Força ] [ Dia de Prevenção aos Desastres Naturais]

A Cerimônia de Início das Aulas do 2o. Período Escola deste ano foi realizada por transmissão pelo auto-falantes da escola
com o alunos nas salas de aulas. Esta medida foi tomada para proteger os alunos do calor (hipertermia) e também do risco
de contágio por coronovirus. Abaixo, está o resumo do que a diretora da escola conversou com os alunos neste dia. Se os pais
desejarem podem comentar em casa com as crianças sobre os assuntos que foram abordados.

1. [ Paciência e Força]
Além das férias de verão deste ano terem sido mais curta, tivemos que mudar muitos hábitos na escola. Temos certeza

que os alunos não puderam fazer todas as coisas que desejam fazer e tiveram que ter paciência em muitos momentos. Mas,
gostaria de dizer que saber ter paciência é uma virtude muito importante do ser humano e, que a cada ocasião que
aprendemos a ser pacientes, nos tornamos mais fortes ! A escola precisa respeitar as atuais diretrizes exigidas e por isso o
ambiente escolar continua cheio de regras e limitações neste 2o. Período Escolar. Entretanto, temos certeza que tudo isto só
irá nos deixar mais fortes ! E quanto mais forte estiver o nosso coração, mais cheio de bondade também estará ! E com o
tempo, a paciência que era exigida, deixa de incomodar e não nos desgasta tanto.

Bem, todos os professores da Escola Nishisho estão se empenhando para fazer o planejamento das atividades de uma
maneira segura e dentro das exigências necessárias. Apesar das mudanças nas atividades, esperamos que os alunos
aproveitem bastante todas as experiências e que a cada atividade, percebam a importância da união e do trabalho em grupo!
2. [ Dia de Prevenção aos Desastres Naturais ]

No dia 1o. de setembro de 1923, um forte terremoto atingiu a Região de Kanto no Japão e destruiu uma boa parte de
Tokyo, matando muitas pessoas. Em setembro de 1959, o Grande Tufão Vera, passou pelo Japão e também provocou
muitas mortes. Por causa destas duas grandes catástrofes, o governo japonês elegeu o dia 1 de setembro de 1960 como Dia
da Prevenção aos Desastres Naturais a fim de conscientizar a população sobre a importância das medidas de prevenção.

E ainda, no dia 11 de março de 2011, a Costa Nordeste do Japão foi atingida por um forte terremoto e mais vez um
desastre natural fez muitas vítimas. Por causa deste terremoto, muitas crianças não puderam ir para a escola por um longo
período. Nesta época, eu me lembro de ter assistido na televisão e ter lido nos jornais matérias que falávam da alegria e do
entusiasmo das crianças quando puderam voltar para a escola !

Eu gostaria de aproveitar esta data para lembrar juntos de 4 importantes medidas de prevenção em casos de desastres
naturais :

1. Sempre conversem em família sobre o que deve ser feito em caso de terremoto ou desastre natural.
2. Procure aprender a agir em cooperação com todos em qualquer situação para que você tenha confiança e saiba o

que fazer em caso de desastre natural seja no local ou com quem estiver.
3. Aprenda a controlar o nervosismo e a importância de cultivar sentimento da solidariedade com o próximo, inclusive

em casos de emergência como terrremotos ou outros desastres naturais.
4. Aprenda a importância da vida !
～ Quando tomamos consciência da importância da vida, começamos a viver com mais alegria e intensidade. ～

PEDIDOS DA ESCOLA PARA O DIA DA
AULA ESPECIAL COM A PRESENÇA DOS PAIS ( 16 e 18 de setembro)

* As salas de aula, os corredores e varandas da escola não são ambiente espaçosos e para que não haja aglomeração de
pessoas nestes locais, a escola decidiu permitir a presença de apenas 1 familiar no dia da [ Aula Especial com a Presença dos
Pais]. Se por acaso, tanto o papai quanto a mamãe quiserem assistir a aula especial na escola, pedimos que venham em
horários alternados para não juntar muita gente nas salas de aula.
* Esta Aula Especial será bem diferente dos outros anos. A escola não poderá permitir que os pais fiquem conversando nos
corredores e outros ambientes da escola. Contamos com a compreensão de todos.
* Apesar disto, os professores da Sala de Língua Japonesa irão promover a Reunião de Pais dos alunos da 1a. e 2a. série que
frequentam a Sala de Língua Japonesa porque têm muitos avisos e pedidos para fazer. Assim, peço aos pais dos alunos que
frequentam a Sala de Língua Japonesa que participem desta reunião sem falta. Será permitido apenas a presença de 1 pessoa.
* Será deixado álcool antisséptico para os todos desinfetarem as mãos antes de entrar na sala de ala. Por último, peço aos pais
que leiam com atenção o comunicado com as informações sobre a [ Aula Especial com a Presença dos Pais] e sobre o
pedido para que os pais não estacionem o carro nas ruas próximas a escola.
※ Por último, comunico que a direção da escola continuará cumprindo as diretrizes do manual de prevenção criado pela
MEXT (Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia) na hora de fazer o planejamento e realização de
todas as atividade e eventos escolares.
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