
 

 

 

 

 

 

 

Nagomisai da ``Gratidão`` e ``Sorriso`` 

   Nunca fiquei tão feliz em ter conseguido realizar um evento que ocorreu com segurança. No dia 24 de 

Setembro , realizamos o tão aguardado Nagomisai (Departamento de educação física). Mesmo que tenha 

sido um festival de esportes com as prevenções do Novo coronavírus , transbordava sorriso nos alunos. E o 

sorriso se espalhavam naturalmente nos rostos dos professores e funcionários.  

 

 

 

 

  Dez de Abril não consguimos fazer atividades com todos os alunos juntos , e era um sentimento doloroso 

todos os dias. No meio disso tudo , finalmente aconteceu o Nagomisai e no dia claro , toda a escola estava 

cheia de eneergia. Relembrando os dias de preparação até o dia , os alunos e tendo como base os alunos da 

3ª série estavam radiantes , como se estivessem suportado e liberado toda a energia que havia armazenado. 

Conseguiram alcançar o slogan ``O culminar``. 

Da sala do diretor , pude ver como as decorações estavam sendo feitas , mas os alunos da 3ª série , 

meninos e meninas cooperando uns com os outros e trabalhavam com felicidade. Claro que o olhar para o 

desenho era de puro concentração. Eu , olhando pela janela da sala do diretor e pensava , ``o ensio ginasial 

com certeza deve ser assim``. Todos os dias , depois que terminavam de trabalhar e antes de irem embora , 

ficava impressionada pois estavam varrendo e limpando cuidadosamente os locais que utilizaram. Nas 

atividades por cores , os alunos da 3ª série liderando bem os alunos mais novos , e todas as cores estavam 

trabalhando com união e se divertindo.  

   O que eu senti através do Nagomisai , é o sentimento de ``Gratidão`` por ter realizado um evento 

importante que ocorreu com segurança. Também percebi que a escola é um local que o ``Sorriso`` dos 

alunos , professores , funcionários , dos pais e as pessoas locais do bairro é o maior tesouro. 
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Notícia da escola 
Escrito pelo Diretor : Fujie Isao 

Veja como foi o Nagomisai no ``Blorg Izumi Sanchuu`` 

Batalha de torcida com criações criativas de cada cor 7 Líderes de cada cor expressa o sentimento em palavras 



Dez do final do ano passado , instalamos um contêiner na 

entrada do lado do ginásio e estamos recolhendo latas. Graças 

a colaboração dos pais e pessoas locais do bairro , 

recolhemos muitas latas por dia. O valor total arrecadado é de 

``41,200 iene``. O dinheiro arrecadado será usado para 

financiar as atividades dos alunos , mas vamos considerar 

como um dinheiro dado por todos vocês , e pensar bem para 

usá-lo.    

 

  

Agradeço pela colaboração de todos !! 

Contêiner que ficou cheio de latas (Dia 16 de Setembro) 


