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Temas da Reunião Matinal Escolar do mês de novembro :
Campanhas: [ Cumprimentando todas as pessoas] e [Mês da Leitura]

Esta reunião foi realizada na manhã do dia 15 de novembro com todos os alunos no ginásio da escola.
Abaixo cito os temas da reunião e faço um breve resumo do que foi conversado no dia com os alunos.

〇〇 abre a porta dos nossos corações. 〇〇 é o laço que une os corações.
A palavra que se encaixa no 〇〇 é :「挨拶(aisatsu): cumprimento 」. O kanji「挨」significa abrir o coração e o kanji

「拶」significa se aproximar do outro. Ou seja,「挨拶」: aisatsu significa, abrir o coração e aproximar-se das pessoas. Assim
sendo, vamos fazer muitas amizades ! Esta é a razão porque os cumprimentos são tão importantes.

A campanha [ vamos cumprimentar ] começou no dia 4 de novembro. Perguntei aos alunos se eles lembravam do
slogan da campanha deste ano : [ Com alegria e persistência para avançar sempre! ]. A palavra [ sempre ] é muito
importante neste slogan porque quer dizer : [ avançar em qualquer lugar, em qualquer situação com qualquer pessoa].
Vocês já viram as pessoas que ficam esperando vocês passarem no trajeto escola com a bandeira amarela todas as

manhãs ? Também já viram as pessoas com uma jaqueta verde que ficam no caminho da escola na hora que vocês voltam
para casa não é mesmo ? Então, por acaso não estão esquecendo de cumprimentar essas pessoas quando passam po relas
não é !?! E ainda, vocês cumprimentam todas as pessas que visitam a nossa escola ? E em casa, vocês cumprimentam
todos os seus familiares ? Se vocês estiverem cumprimentando todas as pessoas que citei acima quer dizer que vocês já
sabem cumprimentar [sempre]. Bem, esta campanha termina no início de dezembro por isso até lá espero que todos
respondam [ sim ] para as perguntas que fiz acima.

Novembro é o mês da □□. Os livros são a ◇◇◇ do coração.
Todos os anos, no mês de novembro, a escola promove a campanha de incentivo a leitura. Porque devemos ler livros ?
Porque os livros são o alimento da alma ! Eles são fonte de nutrição e alegria para os nosso corações ! As pessoas que

leem bons livros têm muita imaginação, são gentis e são donas de um rico coração. Também são pessoas que sabem
enfrentar as adversidades da vida e é por tudo isso que eu quero que vocês leiam muitos livros !

Este ano, os alunos não puderam frequentar livremente a biblioteca por causa das medidas de prevenção ao coronavirus
e como os horários de uso da biblioteca foram limitados, os professores começaram a orientar as crianças a experimentar
ler livros com temas mais específicos, mais complexos e até livros mais grossos. A professora da biblioteca até criou uma
brincadeira [ yomi bingo] para incentivar os alunos a praticarem leitura. Ela entregou um cartão, como se fosse uma
cartela de bingo para os alunos participarem desta brincadeira.

Os alunos também podem tentar ler os livros recomendados pela professores da escola. Os títulos destes livros estão
escritos no mural da biblioteca.

Eu, como diretora da escola, recomendo a vocês que leiam o livro de poesias ilustradas chamado「風の旅] do escritor
Hoshino Tomihiro. Este escritor sofreu um acidente de carro no passado e perdeu quase todos os movimentos do corpo.
Mas, à partir daí, começou a pintar quadros de flores manuseando o pincél apenas com a boca. As suas flores e os seus
poemas são encantadores. Ele é um artista famoso mundialmente mas será que vocês sabem que ele nasceu aqui em
Gunma ? Este é mais um motivo para que eu queira que todos vocês conheçam as obras deste talentoso artista.

A pureza das crianças...
Assim que terminou esta reunião matinal, uma aluna da

escola foi até a biblioteca pegar emprestado o livro「風の
旅」que eu havia recomendado. Ela leu o livro e depois
escreveu uma mensagem e veio me entregar pessoalmente
na Sala da Diretora. Eu fiquei tão contente e surpresa com
este gesto e tive muita vontade de que todos vocês
soubessem o que ela escreveu para mim por isso, pedi a
autorização dela para divulgar o texto aqui ao lado. Ao ler
esta mensagem nos vem pensamentos de quanto é puro e
verdadeiro os sentimentos das crianças.

Campanha Matinal : cumprimente todas pessoas !

Cada classe pensou em maneiras divertidas e bem
originais para esta campanha.

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

Hoje eu peguei emprestado na biblioteca o livro chamado
「風の旅」que a diretora da escola havia recomendado para a
gente ler no dia da reunião geral. Tomei um grande susto
porque é difícil acreditar que este artista desenhou aquelas
flores com o pincél na boca! Todos os desenhos e poemas
deste livro são lindos. Eu também gosto muito de desenhar e
depois que li este livro, me deu mais vontade de praticar em
casa para desenhar melhor a cada dia. Muito obrigado a
diretora por esta dica de leitura! E não esqueça de nos avisar
sempre que tiver um bom livro para recomendar para nós !


