
CIRCULAR ESCOLAR OIZUMI NISHI SHOGAKKO なかよし きぼう げんき

おおにしの笑顔
3 de dezembro de 2020 Texto: Diretora Onda Hiroko

Reunião sobre o tema Direitos Humanos : [Palavras que fazem bem para o coração]
O [ Dia Mundial dos Direitors Humanos] é comemorado em 4 de dezembro mas a nossa escola começou a debater com os

alunos sobre este tema já em novembro, um mês antes. Fizemos transmissões pelos auto-falantes internos para todas as classes
por vários dias e inclusive, um aluno de cada série foi escolhido para dar a sua opinião sobre um vídeo que assistiram na
escola. Eu, a diretora, escutei com muita atenção a opinão dos alunos e depois conversei com eles sobre este tema tão
importante que são os diretos humanos. Abaixo os pais podem ler o resumo do que eu conversei com os alunos no dia.

No vídeo que assistimos na escola, houve uma parte que falou sobre [ Apesar de não podermos ver, todas as pessoas têm um
coração ] e também [ Respeitar os sentimentos alheios para assim me tornar uma pessoa melhor]. Pois é, realmente não
podemos enxergar o coração das pessoas mas sabemos que cada um têm um coração e, para que possamos levar o sorriso para o
coração das pessoas precisamos falar muitas coisas alegres e também escutar com atenção tudo o que este coração têm
para nos falar.

A maneira mais simples de alcançar o coração das pessoas é cumprimentando-as e eu já conversei com vocês
várias vezes sobre isto lembram!?! Mas hoje vim dizer que além de cumprimentar, é muito importante aprender
também a falar 2 palavras :「ありがとう」e「ごめんなさい」.

A palavra obrigado é considerada a palavras mais bonita do mundo ! Ela é uma palavras que pode ser usada
em qualquer situação porque sempre vai transmitir um sentimento bom, que é o de gratidão pela outra pessoa.

Obrigado é uma palavra mágica porque nos faz sentir muito bem tanto quando falamos como quando escutamos. A
impressão que dá é de que o nosso coração se fortalece e se enche de alegria a cada [obrigado].

Desculpe-em também é uma palavra muito importante ! Qualquer pessoa erra, errar é humano e erraremos
enquanto estivermos vivos. Entretanto, às vezes, o nosso erro pode prejudicar e magoar outras pessoas por isso é
muito importante que a gente saiba pedir perdão na hora. Em língua japonesa há diversas palavras para transmitir este
sentimento além do 「ごめんなさい」, como [すみませんでした] [申し訳ありません]. É nossa obrigação como
pessoa sempre pedir desculpas quando fizermos algo errado. Vocês já perceberam que quando não pedimos desculpas
na hora, ficamos com uma sensação ruim e ainda deixamos a outra pessoa com esse mesmo sentimento. A falta de
um pedido de desculpas pode magoar e deixar cicatrizes no nosso coração e no das outras pessoas por isso, se por
acaso você esqueceu de pedir desculpas para alguém, faça isso agora mesmo porque ainda dá tempo!

O importante é saber pedir desculpas sempre que achar necessário !
Na nossa escola vamos aprender a falar muitas palavras na hora de transmitir alegria e gratidão para manter o

nosso coração sempre em paz e feliz !

Slogan para a Campanha de Prevenção ao Ijime 「明るい笑顔が輝く西小」
A escola escolheu o mês de dezembro para fazer a campanha de prevenção ao ijjime(bullying)com a inteção de

conscientizar os alunos sobre este tema e instruir todos para que juntos possamos construir um escola que não permita ijime.
Nesta campanha, os alunos pensaram em slogans e depois analisaram e escolheram as melhores frases. Temos realizado
diversas atividades com este tema para que a nossa escola continue mantendo um ambiente saudável e alegre para todos.
Reunião do grupo responsável pelas atividades Treinamento contra incêndios e terremotos

da biblioteca da escola Os alunos participaram deste treinamento na escola no dia
No dia 19 de novembro, 18 de novembro. Todos, sem exceção, prestaram muita

os alunos do grupo da atenção nas instruções dos bombeiros e na demonstração do
biblioteca fizeram uma uso do extintor que alguns colegas fizeram.
apresentação para os
colegas na escola. Eles
usaram um telão para ler
textos e também fizeram
muitas brincadeiras para
estimular a curiosidade e
o interesse de todos pela
leitura.

※ Os dias estão cada dia mais frios. Cuidem bem da saúde e descansem bastante para não pegar gripe nesta época.
Por fim, peço que continuem fazendo a observação da saúde em casa diariamente porque os casos de contágio em
todo o Japão têm aumentado a cada dia.
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