
 
 

A reflexão de estágio 

Lina Nagashima 

  Muita obrigada para toda sua bondade.  A Escola Harmonia é a melhor escola no Brasil. Os 

alunos são muito animados, mas bem-educado também.  Apesar de são brasileiros, têm 

espírito de japonês.  

  Eu estudei não só português ou cultura brasileira. Eu estudei as coisas do Japão também. Sou 

japonesa, mas não sabia bem e não tinha interesse sobre Japão ou cultura japonesa antes que 

viesse aqui. 

  Por exemplo, eu nunca tocava Wadaiko, nunca aprendi “Soroban” e não comemora 

“Hinamaturi” na escola. Eles gostam “Origami” ou “Taiko” mais do que alunos no Japão. Eu 

esqueci quase todo “Origami” e aprendi aqui no Brasil. Hitomi me ensinou “origami”. 

 

  

 



 
 

  Eu acho bom dia é muito importante. Escola no Japão tem o tempo da manhã como Bom dia, 

mas somente canta o canto da escola. Tem muitas pessoas que não sei canto nacional do 

Japão. Por isso, canta canto nacional e municipal em todas as semanas é muito importante. 

Parece que alunos brasileiros têm orgulho do Brasil, mas muitos japoneses não têm. Tem 

muita coisa nós temos que aprender de brasileiros. Surpreendentemente, eu conheci aqui no 

Brasil “A significação do canto do Japão nação”.   

  

  

 No japão não tem aula de Robótica ou Tearoro em Fund1 e não tem Firosofia em Fund2 ou 

EM. Não estuda História de outros paises em detalhe. Por isso, muitos japones não sabe sobre 

outros paises e não têm religio.  

 Eu não sei educação no Brasil, mas  acho educação aqui no colégio Harmonia é legal. Tomara 

que denvolva mais e faça muitos alunos bem educado no futuro. 

 

  

    

 Primeiro, eu achei os crianças bem diferente do Japão, mas agora acho os eles são igual 

mesmo que nacionalidade seja diferente. Essa escola tem muitos brasileiros da descendência 



 
 

japonesa. Eles parecem que japonês, mas igual dos outros alunos brasileiros. Eu aprendi a 

personalidade são não criados pela transmissão, criado pelo ambiente. 

 

 

 

 

 

 Agradece toda sua amabilidade de novo e quero aproveitar dessa experiência na minha vida. 

Eu vou continuar atividade de ajudar nos estudos das crianças brasileiras no Japão. Planejo 

voltar para o Brasil no ano que vem. EU aprendi importante coisa no esse estágio, mas um mês 

é muito curto. Eu quero aprender sobre Brasil mais. Então desejo que me ajudem quando eu 

voltar ao Brasil. Tomara queo colégio Harmonia se estenda mais. 


