
 

                                            

 

 

 

 

 

Todos os dias eu caminho olhando os alunos realizando suas atividades como vindo para a escola pela manhã , as aulas e 

as atividades de clube , e isso é o momento mais diverto em meu dia. Nas aulas , tanto os professores como os alunos se 

empenham com atenção , e para que seja uma aula enriquecedor , é pensando formas criativas para o ensinamento. 

  Apresento o que aconteceu aquele dia em que eu fiquei surpreso. 
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Aparência de crescimento ao se relacionar com as pessoas 

Foi quando eu fui dar uma olhada em uma das classes do 1° ano , no final de Abil. 

Era um momento onde ambos deveriam dizer a sua opnião para as pessoas em seu redor. Os alunos da 

frente e de trás estavam conversando sorridente em clima muito agradável. Eu vendo esta situação , como 

me pareceu ser uma amizade muito próxima perguntei ``Vocês eram da mesma sala no ensino 

fundamental?``. E então um dos alunos disse ``Não , não só o ensino fundamental mas frequentavamos até 

creches diferentes. Conversamos pela primeira vez aqui no ensino ginasial``. Para os alunos pode não 

perecer muita coisa , mas confesso ter ficado surpreso se é algo possível ser tão próximo assim em tão 

pouco tempo.  

  Apresentei apenas uma situação de uma aula , mas além das aulas nas atividades das funções , nas 

atividades do comitê , nos intervalos , na hora da refeição escolar , no intervalo do almço e em muitas 

outras situações também os alunos do 1° ano estão aprofundando as relações com outros que eram do 

ensino fundamental diferente. 

  A força da crinça e a ligação entre crianças são grandes. Com o passsar do tempo irá adquirir 

sociabilidade e indepedência na rotina escolar diária e expandir seu mundo de uma forma natura. Nesses 3 

anos que irá passar na escola , terá muitas experiências , irá interagir com muitas pessoas , ter uma ligação 

e um crescimento como pessoa. Principalmente no 3° ano do ensino ginaisl , é um período de notável 

crescimento físico e mental. Espero que desenvolvam um coração generoso dentro da vida escolar no 

Sanchuu. 

  Foi um grande previlêgio poder ver uma das situação dos pilares da minha escola.   

Número positivo e negativo  

Aprendizagem em grupo utilizando cartas 

Atividade do grupo do almoço escolar onde 

meninos e meninas cooperam 



 

 

 

1. Pessoas que trocam cumprimentos 

 O primeiro passo para a comunicação  

entre pessoa para pessoa é o cumprimento.  

Entre alunos , com os professores , com a  

familília , com as pessoas da região ···· 

Trocando cumprimentos de uma forma 

natural quando se encontra , A partir daí 

terá uma ligação. 

 

2. Pessoas que conseguem fazer a limpeza corretamente 

Limpando vocês mesmo os lugares que vocês 

usaram de corração , todos vão poder viver  

confortavelmente. Organizando o ambiente , 

naturalmente a vida escolar ficará mais animada. 

 

 

 

 

3. Pessoas que conseguem alinhar os calçados 

 Alinhas os calçados e o material , vai acalmar  

preparar a sua mente. Alinhando , estrá alinhando  

a sua própria mente , e também é o segredo para  

exerer o poder em caso de necessidade. 

 

 

 

 

Para um aluno do Sanchuu que consiga fazer algo que seja natural de um jeito natural 

Alunos indo para escola trocando cumprimento com os pias e 

pessoas da região 

Limpar todos os lugares com entusiasmo 

Situação onde os chinelos do banheiro e o armário está em ordem 

Vamos continuar contramedidas para doenças infecciosas 

Sobre o Novo coronavirus , está em uma situação onde ainda não enxergamos uma saída. Mas , vamos 

encarar os fatos e continuar a contramedidas para doenças infecciosas na escola. Para protejer você e prezar 

pelas pessoas , vamos continuar a trabalhar todos juntos. 

Pedimos para que em casa também tenha uma rotina conciente para a prevenção de infecção. 


