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Foto Aérea dos Alunos na Escola
Este ano a Escola Nishi Shogakko completa 50 anos de

fundação.Infelizmente, por causa do coronavirus não pudemos
realizar os eventos de comemoração que estávam
programados e não foi somente isso, muitas atividades e
eventos escolares foram reduzidos ou até mesmo cancelados.

Em meio esta situação, a escola pensou em uma forma de
dar uma lembrança para os alunos e, há dias atrás, foi tirado
uma foto aérea da escola (como já foi informado para os
pais, as 4 escolas primárias de Oizumi tiraram esta foto).

No dia 17 de fevereiro, os alunos tiraram uma foto por série do 2o. andar da escola e no dia 19 de fevereiro montamos o
desenho do brasão da escola e da [amabie]com cartões coloridos no campo da escola. O avião passou para tirar fotos dos
desenhos e os alunos ficaram muito eufóricos, acenando para o avião o tempo todo. Tenho certeza que esta foto ficará
guardada na memória de todos !

Novo jeito de fazer a Despedida das 6a. série
A homenagem de despedida da 6a.

série foi realizada no dia 25 de fevereiro.
Como não foi possível reunir todos os
alunos no ginásio para fazer a
homenagem; somente a 6a. série se reuniu
no ginásio para assistir os vídeos de
agradecimento de todas as outras séries.

Os alunos da 5a. série decoraram o ginásio com os
cartões com as mensagens de agradecimento e felicitações
escritas pelos colegas e respeitando todas as restrições, as
crianças fizeram todo o planejamento, ensaiaram e
organizaram tudo sozinhas. Temos certeza que os alunos
conseguiram demonstrar a gratidão e carinho que sentem
pelos colegas da 6a. série. Este dia com certeza ficará guardado com muito carinho no coração de todos.

Um aluno da 6a. série disse neste dia: [Me emocionei tanto que quando percebi já estava com o olho cheio de lágrimas].
E em agradecimento, a 6a. série gravou um vídeo para as outras séries que foi visto por eles na própria sala de aula.

A forma como foi feita a homenagem deste ano foi única e vai ficar gravada na história desta escola.

CERIMÔNIA DE FORMATURA 2021
A escola já entregou um comunicado sobre a Cerimônia de Formatura

para os pais no dia 25 de fevereiro. Neste comunicado explicamos que
tivemos que reduzir este evento e limitar o número de participante para
evitar contágios na escola. Portanto, foi decidido que não haverá aula
para os alunos da 1a. até a 5a. série no dia da cerimônia de formatura,
24 de março.

Conto com a compreensão dos senhores.

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

Os alunos acenando para o avião

Entrega dos presentes para a 6a. série

A decoração e as mensagens dos alunos


