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Outubro 

Japão 

2a segunda-feira：Dia do esporte 

Dia 31: Halloween 

Brasil 

Dia 12: Nossa Sra. Aparecida - 

Padroeira do Brasil 

 

Dia das Crianças 

 

Dia 15: Dia dos Professores  

 

 

  Outubro no Japão é um mês na qual as manhãs e 
as noites são mais frescas, e assim, mais confortáveis. É 
também uma época do ano em que as coisas estão um 
pouco mais calmas, pois está entre o tumulto das férias de 
verão e a correria do final do ano, por isso muitas pessoas 
no Japão iniciam novos desafios nesta época. É por isso 
que gostaria de apresentar a vocês o termo: "Outono de -". 

Em outubro de 1964, foram realizados os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, com isso, as pessoas começaram a 
praticar esportes no outono. O número de pessoas que se 
interessaram pelo esporte aumentou, assim, em outubro, 
são realizados muitos eventos esportivos, e nasceu o 
termo: "Outono dos Esportes". 

O outono é uma boa época para afundar nas 
literaturas, por isso, chamamos de "Outono da Leitura". 
Muitas pessoas apreciam a leitura nas noites frescas. 

O outono também é conhecido como a estação das 
artes, pois são realizadas exposições e festivais artísticos 
em todo o Japão e muitas pessoas visitam museus. 

O outono é a estação da colheita de vastos tipos de 
alimentos. Então, também é chamado como "Outono do 
Apetite". Pois, é uma estação das comidas deliciosas. É 
uma época que aumenta o apetite, comemos muito mais do 
que o costume. É por isso que o outono é uma época muito 
difícil para as pessoas que estão em dieta. 

Agora, é primavera no Brasil, o que vocês fazem 
nessa época? 
 
 

 

Comunicado da escola 

 Realizaremos a avaliação de 

Kanji da Escola Modelo, dos 
dias 19 a 31 de outubro. A 
partir deste ano, realizaremos 
online. Convidamos todos para 
tentar! 

 

漢字
か ん じ

 Kanji 

 

 

食 
食
た

べる 
comer 

Comer: formado por arroz servido em um recipiente com uma tampa.  

 

MOSHI MOSHI 


