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NOSSO UNDOKAI ESTAVA CHEIO DE SORRISOS E FORÇA !
O nosso undokai foi realizado no dia 21 de outubro. Foi um mini-undokai

e os alunos se apresentaram divididos por série este ano porque tivemos que
respeitar as medidas contra propagação do coronavirus. E ainda, como
tivemos que impor restrições no limite
de pessoas na entrada, a torcida foi
bem menor do que dos outros anos.
Mesmo assim, todos deram o máximo
para fazer uma linda apresentação para
os pais.
O nosso slogan foi realmente perfeito:
「あきらめず笑顔でおわろう 運動会」

(O nosso undokai teve muita força e sorrisos no rosto).
Nos ensaios para o undokai falamos para os alunos que

este ano a torcida seria menor ou até nem houvesse mas que
o mais importante não era [se esforçar por causa das pessoas
e sim em prol do grupo e de si próprio] e também disse que
[ gostaria que eles
e x p e r i m e n t a s s e m a
maravilhosa sensação de
s a t i s f a ç ã o q u a n d o
conseguimos ver os
ótimos resultados dos
n o s s o s e s f o r ç o s ,
principalmente quando o trabalho é em grupo! E por último, que é lindo ver
a fisionomia de alegria de cada um nesta hora. Também tenho certeza que os alunos aprenderam muitas coisas durante os
ensaios e também no dia da apresentação do undokai.

Por fim, agradeço ao pais por terem cuidado da saúde dos alunos e é claro, pela torcida de todos no dia do undokai.

Medidas e programas escolares para casos de emergência
A escola continua ensinando os alunos sobre a importância de saber se defender e se proteger em qualquer situação,

inclusive atualmente com a propagação do coronavirus. Neste mês de outubro, realizamos as seguintes atividades com as
crianças na escola :
1. Treinamento para ensinar aos alunos como agir e também fugir caso um estranho invada a escola.

Fizemos uma simulação no dia como se uma pessoa estranha tivesse invadido uma sala da 3a. série. Fiquei
impressionada como todos prestaram atenção nas orientações e movimentos executados pelos professores na simulação.
2. Conhecendo como é montado um local para refúgio

No dia, o ginásio da escola foi transformado em local de refúgio e até ganhamos uma matéria do Jornal Jomo Shinbun
do 13 de outubro. A oportunidade que tivemos de saber como é montado um local para refúgio foi muito importante !

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
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Apresentação da 1a. série 「ジャンボリミッキー」

Apresentação da 2a. série : 「シャオイーシャオ」

Apresentação da 3a. série 「パプリカ」

Apresentação da 4a. série 「やってみよう」

Apresentação da 5a. série 「ソーラン節・ジンギスカン」
Apresentação da 6a. série:「集団行動」


