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※Esta circular foi entregue para todos os alunos da 1a. até a 5ª. série 

 

Agradeço ao apoio que a escola recebeu dos senhores durante todo este ano! 
Amanhã termina o Ano Letivo Reiwa 2. Um ano realmente muito atípico para todos nós ! Eu tenho certeza 

que foi um ano repleto de preocupações e insegurança para os pais.mas graças ao apoio que a escola recebeu 

dos senhores, as nossas crianças conseguiram superar todas as situações e se adaptaram muito bem às 

mudanças que aconteceram no ambiente escolar. No meio de tantas restrições aprendemos juntos a  

[ter paciência] e ao mesmo tempo a ser resiliente. E no meio de tantas limitações, os alunos foram muito 

criativos a cada nova atividade escolar que executaram na escola. Gostaria de pedir aos pais que elogiem 

muito seus filhos em casa pelos esforços e pela determinação que tiveram este ano! 

Este foi também foi o ano que eu acho que a escola mais recebeu palavras de incentivo e apoio dos pais. 

Houveram pais que inclusive mandaram mensagens de agradecimento até mesmo por esta circular escolar 

que eu escrevo. Mais uma vez, MUITO OBRIGADA! 

Por último, nessas férias de primavera eu peço aos pais que orientem as criançasem casa para que 

organizem os materiais escolares e façam uma revisão do que estudaram este ano para se prepararem para 

o novo ano letivo. Peço ainda que todos se cuidem e continuem respeitando as regras de prevenção ao 

coronavirus para que possamos nos encontrar novamente com muita saúde e disposição no início das aulas! 

 

A cerimônia de formatura foi maravilhosa ! 

Neste ano letivo, apesar das outras séries não terem podido participar dos ensaios nem da cerimônia de 

formatura, os alunos da 5ª. serie demonstraram muita responsabilidade e liderança na organização e dos 

preparativos. Já os alunos da 6ª. Serie, se dedicaram muito nos ensaios e fizeram uma linda cerimônia ! Eu 

estou certa de que todos os formandos cumpriram o seu papel e que as outras séries conseguiram manter a 

tradição desta escola graças aos ensinamentos e o exemplo da 6ª. série.  

 

  Agradecimentos as assistentes de classe do PTA  

Muito obrigada!  

Neste ano letivo como não foi possível realizar a Reunião Geral da Associação de Pais e Mestres (PTA) 

eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer o apoio que a escola recebeu das asssitentes do 

PTA durante todo este ano. Em especial ao presidente do PTA Sr. Kawashima, pela forma como liderou e 

organizou as reuniões mensais para planejamento das atividades escolares em meio as restrições por causa 

da propagação do coronavirus. No próximo ano letivo, provavelmente não poderemos ainda fazer reuniões 

com os membros do PTA e a programação das atividades deve ser feitas através de cartas.  

Conto com o compreensão de todos.  

 

Cerimônia de Despedida dos professores que serão transferidos para outras escolas 

Amanhã será feita a cerimônia de despedida dos professores que deixarão esta escola. As criancas ouvirão 

as mensagens de despedida mas o nome das escolas para onde esses professores serão transferidos só será 

anunciada no jornal no dia 1 de abril. Portanto peço que aguardem o início das aulas até que tenha essas 

informações para passar aos 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 


