
 
  

Ensinamentos de Motoori Norinaga 

Para realizar o ideal, é importante ter grandes aspirações, desenvolver 
a personalidade e as habilidades, aprender persistentemente, pensar, 
julgar e agir.  

→Capacidade de tomar decisões independentes 

Ē importante comunicar os pensamentos com os fundamentos fáceis de 
compreender, entender o próximo ,expandir e aprofundar seus 
pensamentos, ser atencioso com a outra pessoa e trabalhar juntos.  

→ Capacidade de trabalhar com diversas pessoas 
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Ē importante criar novas idéias e valores à medida que encontrar perguntas, 
aplicar o que aprendeu, tomar decisões e agir. 

→ Capacidade de criar novos valores・Encontre e resolva novos problemas 
problemas 
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Para realizar sonhos e esperanças 

【Estudar de forma independente】 
Desenvolvemos a capacidade de planejar, estudar e aprender por conta própria.    

 

     【Estabelecer o estilo de vida】 
Desenvolvemos hábitos regulares definindo três horários (hora de dormir, hora de 
estudar e hora de ler) e horários para assistir TV, jogar games e usar o celular. 

 

    【Melhorar a capacidade para explicar】 
Falamos e escrevemos para que nossos pensamentos sejam facilmente transmitidos.   

【Aprofundar os pensamentos】 
Aprendemos das pessoas, dos livros e da natureza para expandir e aprofundar nossas ideias.    

【Usar o que aprendeu】   Usaremos o que aprendemos em nossa vida diária e 
em nossos outros estudos para enriquecer nossas vidas. 

5 Desafios 



 

Para crianças 
Há muito a aprender para que possamos realizar nossos sonhos e esperanças no estilo de vida de um 

grande homem que se dedicou ao desenvolvimento da cidade de Matsusaka e não poupou esforços para o 
povo. Aprenda com os ensinamentos de Motoori Norinaga, um grande veterano em sua cidade natal, e para 
realizar seu potencial , seus sonhos e esperanças, ele nunca desistiu em todos os aspectos da vida escolar, 
vida familiar. Há muitas pessoas ao seu redor que apoiam o desafio. Tenha sonhos e esperanças, pense por 
si mesmo, aja e tenha um futuro criativo que faça todos felizes junto com seus amigos. 

[Para crianças] 
Leia o código QR em seu tablet e tente alcancar seus sonhos! Vamos 
enfrentar o desafio que pensou! 
[Para a comunidade e pais] 
Use-o como referência para apoiar os desafios das crianças. 

地域 家庭 

学校 

Aos pais, moradores e professores 
O envolvimento dos adultos desempenham um papel importante no aumento da motivação das crianças para enfrentar desafios. Seguem-se 

iniciativas que apoiam os desafios das crianças com o poder das palavras. Por favor, circule os itens que deseja valorizar ou escreva-os no 
quadro abaixo para trabalhar neles. 

〇 Arranjar tempo para conversar com a família 

〇 Criando hábitos de estudo e leitura em casa   

〇 Criando aulas onde possa sentir o significado de aprender 

〇 Criando aulas e escolas seguras e protegidas   

Estabeleça um estilo de vida 

Use o que aprendeu 
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・３ coisas 
・Como usar o tablet 
・Regras do smartphone 

・ A comunidade é um lugar de aprendizado! 

・ Cinco desafios da "leitura em casa" 

・ Biblioteca de todos 

・Guia de estudos em casa 
・ Uma semana programada 
・ Aprenda com um tablet 

・ Um site de aprendizado onde pode aprender 
・ Vamos revisar "Meu dia" 
・ Experimente! Bibliobattle 

・ Emocionante "aprendizagem abrangente" 

・ "Poder para abrir o futuro" 

Esforços de escolas modelo 

・ O que e um voluntário de apoio escolar? 

As crianças vão aprender e crescer ricamente através de várias experiências e relacionamentos com as pessoas. 
Vamos tentar criar um ambiente onde escolas, lares e comunidades cooperem e colaborem para reconhecer, elogiar, encorajar e 
desenvolver as crianças para que elas possam aprender por si mesmas. 
Reiwa 3° ano Conselho de Promoção de Realização Acadêmica da Cidade de Matsusaka 

Comunidade que apoiam a capacidade academica, 
famílias que nutrem, escolas que crescem 

Cidade de Matsusaka Gerenciamento de classe   Shozo Kikuchi   
"51 pontos que pode fazer em casa para criar filhos com uma comunicação rica" ( por Nakamurado) 
 
１ Crie uma criança que consiga conversar 
２ Conscientize-os do que estão falando 
３ Vamos agradecer mais "Obrigado" 
４ Vamos arranjar tempo para comunicar "uma palavra feliz" e "uma palavra triste" 
５ Vamos fazer um relacionamento caloroso com "Chuva de elogios" 

Go      Desafios  

Ensinamento de Motoori Norinaga: Escolha um dos cinco desafios e concentre-se nele por 
um mês. O dia 5 de cada mês é o dia em que reve os desafios que decidiu e inicia novos 
desafios. Fale sobre seu crescimento com sua familia, amigos e professores! 
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 Vamos apoiar os desafios das crianças com o poder das palavras - reconhecer, elogiar, encorajar e crescer 

- Vamos fazer uma 
"chuva de elogios" 
toda sexta-feira 
para encontrar 
pontos positivos e 
nos 
comunicarmos. 

〇 Criar uma sociedade sustentável  

○ Criando colaboração entre pre-

escola e diferentes tipos de escola    

Desafie juntos 
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