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 6 anos se passaram desde que entrou na escola pela 1ª vez, e hoje é 

o dia que está chegando ao fim desses anos. Acredito que as crianças 

de hoje estão repletas de várias lembranças do ensino fundamental Ⅰ. 

Acho que é o mesmo pensamento para todos os pais também. Tenho 

orgulho das crianças que sempre foram brilhantes e positivas, mesmo 

no infortúnio do coronavírus no ano passado. As crianças cresceram 

fisicamente e mentalmente. Graças ao grande apoio dos responsáveis 

que cuidaram deles, as crianças puderam continuar a brilhar assim. 

Orarei sinceramente pela felicidade das crianças que estão voando alto 

e dos pais que continuarão a ser um grande apoio no futuro. 

O lema escolar deste ano 「３つの YOU（勇・優・結）」 foi perfeita para essas crianças. 

Tenho visto muitas pessoas que se desafiam com coragem, que são gentis com seus 

amigos, que crescem e dão frutos. Posso dizer com orgulho que a excursão escolar, a 

competição esportiva e o mini-concerto foram todos grandes sucessos. Tenho muito 

orgulho de seus filhos, que cresceram muito a cada vez que trabalharam em um evento. 

Obrigado a todos os pais pela grande cooperação e apoio. Estou cheio de gratidão por 

sempre cuidar de todos calorosamente.  Obrigado por este ano que foi muito feliz. Que o 

futuro dessas crianças seja repleto de felicidade. 

 Parabéns pela sua formatura. Realmente aproveitou todos os dias deste ano. Claro, 

houve momentos em que conversamos muito e usamos palavras duras. Porém, ao ver 

todos crescendo a cada dia e superando diversas situações, não pode deixar de ter 

expectativas para a próxima. Muito obrigado por um ano maravilhoso cheio de sorrisos e 

nada pode substituí-lo. 

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os pais por sua 

compreensão e cooperação. Espero sinceramente que o futuro das crianças seja 

brilhante e cheio de sorrisos e esperanças. 

Parabéns pela sua formatura. É um tesouro poder passar 2 anos com crianças desta 

série. Todos ficaram muito legais quando decidimos fazer isso em um evento esportivo 

ou em um mini show. Conseguiu gravar no coração a coragem de todos. 

Além disso, muitos filhos abençoaram sua família. Fiquei emocionado com as ações 

maravilhosas de todos que transmitiram seus sentimentos. Isso aqueceu meu coração. 

Meu sincero muito obrigado a todos os guardiões pelo apoio. Muito obrigado por tudo. 

Estaremos sempre torcendo por todos. 

 


