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A cerimônia de início das aulas do 3o. Período Escolar
O discurso da cerimônia de início das aulas da diretora foi transmitido pelo auto-falantes da escola.
Abaixo está o resumo do que eu conversei com os alunos neste dia.

Em primeiro lugar falei sobre a importância de proteger a vida das pessoas que estão à nossa volta ! Falei sobre como é
importante lavar as mãos constantemente, usar máscara, manter o distanciamento social necessário, fazer a observação de
saúde diariamente em casa e não vir para a escola se estiver gripado ou com qualquer outro sintoma.

Falei que apesar de neste 3o. Período Escolar termos sido impedidos de realizar muitas atividades para proteger a saúde
em comum e na tentativa de conter a propagação do virus; os professores estão pensando e planejando criativas formas para
realizar as atividades de um jeito diferente mas seguro e respeitando todas as limitações e critérios exigidos.

Também disse que neste 3o. Período Escolar gostaria muito que todos lembrassem que um coração cheio de [gratidão] é
um coração cheio de [obrigado] ! Falo isso para lembrar que vocês só tem mais alguns meses para aproveitar a companhia
dos professores, colegas de sala desta série. A atual situação que enfrentamos por causa do coronavirus nos faz pensar sobre
sentimentos como gratidão. Bem, a palavra obrigada escrita em hiragana é「ありがとう」mas a sua etimologia, origem, vêm
dos kanjis :「有り難い」. O atual [arigato] é a forma moderna do [arigatai] que é uma junção do verbo aru(ser, estar,
existir) e katashi (adjetivo que significa dificuldade). Estes kanjis transmitem que gratidão é difícil de ser expressada e
exatamente foi este ano que passou nos ensinou como é difícil agradecermos pelas coisas simples que recebemos no
dia-a-dia ou até mesmo somente pelo fato de podermos ter uma vida normal. Toda esta situação nos fez perceber que
precisamos agradecer só pelo fato de podermos vir para a escola normalmente, podermos assistir as aulas normalmente e
também brincar livremente com os colegas na hora do recreio. Percebemos a importância das coisas mais simples da vida e
com isso o sentimento de gratidão transbordou em nossos corações naturalmente.

A atitude das pessoas muda quando sabem sentir gratidão. Em primeiro lugar, as pessoas gratas são educadas, sabem
cumprimentar e conversar com respeito com todas as pessoas além de serem carinhosas、gentis e positivas.

Vocês lembram que no mês de março do ano passado, por causa do período de suspensão das aulas, vocês não puderam
mais encontrar com os seus colegas de classe? Pois é, isto pode acontecer a qualquer momento novamente. Por isso vamos
aprender a agradecer por cada dia que nos resta neste 3o. Período Escolar juntos.

Agora não podemos segurar nas mãos dos nosso amigos mas os nossos corações podem estar bem
unidos ! Juntos vamos conseguir fazer um ótimo final de ano letivo !

Os professores conversam sobre temas importantes com os alunos tanto na cerimônia de início das aulas como nas reuniões
matinais. Gostaria muito de pedir aos pais que também conversem com as crianças em casa sobre os temas debatidos na escola.

Todos os alunos estão aproveitando ao máximo todas as aulas deste 3o. Período Escolar ! Eles estão conseguindo manter a
concentração nas aulas e demonstram dedicação e interesse para aprender. E apesar das inúmeras limitações, a escola continuará
se empenhando para manter a alegria no nosso ambiente escolar ao mesmo tempo que aplica as medidas de prevenção
necessárias.

PEDIDOS RELACIONADOS AS MEDIDAS PREVENTIVAS!
Contamos com a colaboração dos pais para deter a propagação deste vírus, principalmente os casos de contágio nos

grupos familiares ou de amigos.
- A temperatura de todos os alunos está sendo medida na escola todos os dias pela manhã. Pedimos aos pais que também
observem o estado de saúde e verifiquem a temperatura da crianças todos os dias antes dela vir para a escola.
- O aluno deve faltar a escola caso ele ou qualquer outro familiar esteja doente ou apresentando algum sintoma. O aluno
que tiver febre ou outro sintoma terá que ir embora para casa. Neste caso, os irmãos também deverão ir embora juntos
(favor ler o e-mail da escola que foi enviado no dia 13 de janeiro).
- Por último, pedimos que evitem ao máximo sair de casa e também procurem não participar de almoços ou jantares com
outras pessoas que não sejam membros da mesma família.

A escola está à disposição para tirar dúvidas ou fazer esclarecimentos relacionados com os alunos
Como infelizmente o número de pessoas contagiadas não diminuiu depois das férias de inverno, a [Aula Especial com a

Presença dos Pais] teve que ser cancelada. Com isso, neste ano letivo, não haverá mais nenhuma atividade com a participação
dos pais na escola mas gostaríamos que soubessem que os professores estão sempre à disposição para tirar dúvidas ou conversar
sobre qualquer assunto que esteja preocupando os pais. Se sintam à vontade para ligar para a escola depois do horário de saída
dos alunos ou escrevam no próprio caderno de recados que o professor responderá.
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