
   

1ºComunicado[Classe Terakoya Jabora 24] 

 

 

  
 
No dia 31 de agosto realizamos a 1ª reunião dos pais da [Classe Terakoya Jabora 24]  

No momento 24 famílias no total de 32 crianças estão ingressas na [Jabora Classe Terracota]. 
Dentre estas a metades dos pais (12familias) participarão da reunião. Muito obrigado.  
Conteúdo do dia 

１．Explicação sobre a classe 
Desta vez não será apenas um projeto que apoia a criança no japonês e nos estudos. Por 

ser um projeto no qual japoneses e estrangeiros cooperam para construir a sociedade, não 
há barreiras de nacionalidades entre as pessoas envolvidas na classe. Tem como grande 
objetivo fortalecer a consciência dos estrangeiro e japonese quanto a convivência. Sendo 
importante a continuação queremos que os senhores pais arranjem um horário e nos ajude no 
projeto.  

 
 

２．Pedidos aos pais 
・  Pedidos para as famílias que as crianças ficam em casa sozinha anoite.  

A situação financeira melhorou um pouco, e há pais que agora conseguiram arranjar emprego. 
Mais por consequência de deixar a criança em casa sozinha por causa do serviço as crianças 
estão se sentindo sozinhas. Parece que a criança entende o esforços dos pais a seu modo 
e se esforça mais quanto a alimentação, queremos que se importem até quase que o mais que 
necessário. Queremos pedir que não continuem com ela comendo o café da manhã, janta sozinha 
ou comprando e comendo por si. Queremos que se importem com os filhos dos outros da mesma 
maneira que seu próprio filho que diz respeito as crianças da classe.  

・  Mesmo as crianças da escolas estrangeiras, se forem trabalhar e viver no Japão será 
necessário e essencial o japonês. Pedimos que encorajem a se esforçar na parte dos estudos 
também. 

・   Queremos que se aprofundem na comunicação entre japoneses e estrangeiros. Não pedimos 
que seja todos os dias ou que ensinem os estudos, mas queremos que venham ver a classe. 
Há casos que pelos pais não conseguirem ler o japonês, as crianças não entregam os 
comunicados e outros para os pais e simplesmente amassam e vão deixando dentro da bolsa. 
As pessoas que entendem um pouco de japonês queremos que nos ajude mesmo só vendo estes 
comunicados e panfletos e organizando. Os que não entendem mesmo que só fazendo uma limpeza. 
Queremos fazer esta classe juntos.  

・   Queremos que conversem bastante com acriança na língua nativa(português).crescendo a 
1ª lingual a 2ªlingua e acrescentada. A 1ª língua e muito importante para habilidade de 
pensar e expressar os sentimentos com detalhes. O mais importante para os senhores pais 
e todos os dias conversar bastante com a criança. Também mesmo que seja na língua 
nativa(português)tenha um ambiente que possa lês bastante livros.（Por exemplo ir junto 
a biblioteca aos domingos）Também comprar livros ao invés de games. Nesta classe ensinamos 
a ler bastante. 
  

３．Uma palavra aos pais dos responsáveis de cada criança 
 
４．Sobre a segunda reunião dos pais  

A próxima reunião dos será realizada a classe de prevenção contra desastre no dia 20 de 
outubro(sábado). Pedimos para todas as famílias comparecerem. Também o horário foi mudado 
para a partir das 13:30.No dia comparecera vários japoneses da associação de moradores 
que nos emprestaram esta classe. Pedimos para organizarem a agenda dês de já.  

            

Japonês Kawai(090-9175-3265)  Português Wallison（090-1729-3439） 


