
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agosto 

JAPÃO 

Dia 06 e 09：Dia memorial da 
bomba atômica 

13 - 16：Finados 

Dia 15：Fim da Segunda Guerra 

Mundial 

 

BRASIL 

Dia 09：Dia dos Pais 

 

 

Embora o calor seja severo em agosto no Japão, muitas 
pessoas fazem viagens para as montanhas, para o mar ou para o 
exterior . Pois as escolas estão em férias de verão. Muitos dos 
estudantes do ensino fundamental e médio passam suas férias de 
verão fazendo atividades extracurriculares e estudando para 
exames (como vestibular). E, quanto àqueles que estão 
trabalhando? 

De 13 a 16 de agosto é um feriado chamado "Obon", o que 
significa que a maioria das empresas estarão em férias. Muitas 
pessoas que vivem nas regiões metropolitanas retornam à casa de 
seus pais para visitar os ancestrais. Com isso as rodovias, rotas 
aéreas e ferroviários ficam muito lotadas porque muitas pessoas 
viajam ao mesmo tempo. Nesta época do ano, muitas notícias se 
trata sobre a "multidão que voltar para casa". 

Também em agosto, são realizadas inúmeras exposições de 
fogos de artifício em todo o Japão. A imagem abaixo é da exibição 
de fogos de artifício em Odaiba, Tóquio. Um grande evento que 
atrai mais de um milhão de pessoas. 

Entretanto, devido a pandemia do novo coroa vírus, muitas 
exibições de fogos de artifício foram canceladas este ano em 
muitas partes do Japão. Esperamos que no próximo ano sejam 
realizadas como de costume. 

 

O kanji deste mês 

火
ひ

 

出典
しゅってん

：漢字
か ん じ

なりたち辞典
じ て ん

（ニュートンプレス） 

Fogo: Representação de um fogo queimando algo 

Notícias sobre a Escola 
 
Continuaremos a 

oferecer aulas on-line em 
agosto. Além das aulas, 
teremos eventos online 
programados para o mês de 
agosto. 
 
Dia 8: Aula de Culinária 
 
Dia 21 e 28: 3º Encontro 
Intercultural entre crianças do 
Brasil e do Japão 
 
Dia 29: Oficina de Kimono 
 

Divirtam-se! 
 

 
Sugira o tema para  "Vamos falar 
em japonês online" ! 

 

Este é um evento para conectar 
com o Japão e para conversar com os 
japoneses. É uma boa oportunidade 
para conversar com japoneses fora da 
sala de aula, então por que você não 
participa também!? 
 

Odaiba, Tóquio 


