
 

                                            

 

 

 

No dia 10 de Março , no meio das luzes de sol da primavera , 243 alunos 

formados deixaram a escola Izumo San Chuu. Mesmo no meio de um momento 

solene , foi uma cerimônia de formatura emocionante com sorrisos e lágrimas. 

Todos desejamos felicidades aos alunos formados.  

Apresentamos o ``Discurso do diretor``. 
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A todos 243 alunos , após uma viagem de 3 anos , o navio acaba de chegar ao porto , e chegou a hora de 

descer do navio. Sinceramente , estou muito triste. Realmente foi muito bom ter conhecidos todos vocês. 

Agoroa estou com um sentimento em que não posso dizer adeus. Agradeço de coração por este encontro. 

   Mais cedo , ao entrar no local , guardei nos olhos e no coração a imagem que os professores responáevis 

chamavam o nome de um por um. Consigo me lembrar de situaçõs com vocês que firacam na lembraças.  

   Esta cerimônia , será o último local em que falarei com vocês. A partir de agora , envio a vocês com todo 

o meu coração o grito de torcida.  

   Realmente , todos vocês cresceram brilhantemente neste 3 anos. Algo que pensava que ``a 1 ano atrás 

jamas seria capaz de fazer`` , tornou-se uma equipe que consegue como se coisa algo óbvio. Com o tempo 

evoímos como pessoa , e conseguimos sentir que a união da turma está sendo estabelecida. Se tornou um 

belo rosto da escola Izumo San Chuu. 

   Principalmente este ano teve vários acontecimentos. Assim que começou o 1° período , a escola entrou 

em fechamento temporário. Não foram possível realizar muitas atividades , e muitos foram reduzidos. 

Atividades em conjunto e concursos também foram cancelados.  

   Talvez tenha tido momentos em que o seu coração estava prestes a se partir. Momentos em que chorou 

atrás das máscaras por estrar frustrado. Dias em que não conseguiu dormiu por conta de ansiedade. E 

também , momentos em que você queria descontar a raiva em algo.  

   Mas , mesmo assim , suportou e superou sem se quer reclamar , e caminhou até hoje. Todos nós 

superamos muitas dificuldades e chagamos até aqui. No meio desta situação em que nos colocaram , 

aprendi com todos vocês que de viver com devoção. 

   Mas hoje , pode chorar , pois , é dia de partida do Izumo San Chuu. Tudo aquilo que não conseguiu 

desabafar com alguém , lembre-se de momentos difíceis e fale.  

   Quando vocês crescerem , e se tornarem adultos , vai chegar o dia em que falará ,``Houve uma época 

assim`` , ``Acontece tal coisa``. Com certeza , esta experiência será como um alimento para fazer a mente 

crescer para a vida de todos vocês.  

   Bem , amanhã faz 10 anos do grande terremoto do leste do Japão. É um terremoto que ninguém jamais 

esquecerá. Foi um terremoto em que senti na pele a importância dos laços entre pessoas. E desta vez , com 

o Novo coronavírus , lutando contra inimigos invisíveis , adotando um novo estilo de vida e estamos tendo 

dificuldade em comunicar com as pessoas. Mesmo assim , principalmente por estarmos nesta situação , 

ainda pensamos na imporância nos laços de corações entre pessoas , como as pessoas pensavam na época 

do terremoto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhe para as plantas em volta. Independentemente do Conora , as estações chegam , as raízes 

continuam a crescer , os botões crescem , os frutos crescem e as flores florecem. Nós como ser humanos , 

também não podemos perder para o Corona , e temos que sobreviver com uma grande força.  

   A partir de agora , vou dar algumas palavras que tenho como imporância à vocês que vão viver uma 

vida longa.  

   A primeira é , ``Orgulho`` e ``Amor``. Outro dia conversei com cada sala , sobre o que sempre prezo 

é , `` Como a escola Izumo San Chuu , sou ``Orgulho`` e ``Amor``. Como o diretor , eu sou o número 1 

do Japão a amar a escola Izumo San Chuu. E tenho orgulho doa professores do Izumo San Chuu e dos 

alunos. Por isso , rezo para que os 243 alunos também tenham orgulho de ser um formado no Izumo San 

Chuu , e ame o Izumo San Chuu como sua cidade natal e viva a vida com orgulho. 

   A segunda é ``Cumprimento``. Até agora , viemos trocando cumprimentos animados de todos , 

independente do dia. Para mim , foi a energia para viver. Eu fui encorajado com o cumprimento de todos. 

   Últimamente , conforme se aproximava a cerimônia de formatura , na hora de troca de cumprimento 

como ``Bom dia`` pela manhã , eu estava pensando. Olhando para os alunos passarem por mim , e vendo 

eles indo para a suas salas , eu pensava``É isso. Não fique parado aqui , independente de qualquer coisa , 

caminhe para frente. Com certeza no caminho a frente existe um futuro de esperanças``. Continue 

cumprimentando de coração para aquecer o coração das pessoas. O seu cumprimento tem o poder de 

mover o coração das pessoas. 

   E por último é sobre ``Prontidão``. A partir de agora , não ande nos trilhos colocados por outra 

pessoas , mas , escolha o seu próprio caminho , abra seu caminho e caminhe. Agora , fique na linha de 

partida e tenha em mente ``Prontidão`` para abrir um novo caminho na sua vida.  

  Chegamos ao final , mas , parabéns aos pais e todos da família. Talvéz houve muitos pontos que não 

levaram a orientação. E também , deve ter passaso este 1 ano com um sentimento de insegurança. Porém , 

para nós professores do Izumo San Chuu , os 243 alunos , todos são alunos importantes que são 

insubstitúiveis. Para que qualque aluno de qualquer ambiente possa pensar do fundo do coração ``Que 

bom que eu nasci. Que bom que soou aluno do Izumo San Chuu``. Temos buscado por uma educação 

felizes , mais hoje do que ontem e mais amanhã do que hoje até nos dias de hoje. Gostaria de agradecer 

novamente pelo apoio caloroso durante este período.  

   Oramos do fundo de nossos corações juntamente com os professores e funcionários , pelo futuro 

cresimento e sucesso de seus filhos.  

   É hora de adeus , embora não esteja preparado. Gostaríamos de parabenizá-los e oramos pelo futuro 

dos 243 alunos que são de grande importância e que estão se formando. Tenho certeza que nos 

encontraremos aqui algum dia. 

Dia 10 de Março de 2021           Izumo Shiritsu Dai San Chuugakko            Diretor : Fujie Isao    

Mensagem do professor para a sala Foto com o diploma em maõs 


