
 

 

 

 

 

 
 

Começou a partir de hoje o 2º período letivo. Período este que é muito importante para os alunos do 3º ano. Em setembro terá o 

último festival escolar do chuugakkou. Os alunos do 3º ano, dividios em diferentes cargos de chefia, estão preparando para este festival 

desde as férias de verão. Esperamos que cada sala se mantenha unida em todas as atividades e realizem um marivilhoso festival 

escolar. 

Em outubro haverá concurso de coral e em novembro o teste de conhecimento escolar. O resultado deste teste de conhecimentos 

será um dos importantes fatores para decidir o futuro caminho de estudos dos alunos. Neste momento esperamos que cada um possa 

dar o melhor de si, se empenhando nos estudos ainda mais do que já têm se empenhado. Sabemos que os senhores pais estão 

sempre muito ocupados, mas pedimos que lembrem seus filhos de valorizar cada dia e planejar bem seus estudos. 

  

【Sobre a gincana esportiva】 

A partir de hoje começaram os ensaios da torcida organizada. Os alunos do 3º ano tem o papel difícil de puxar os alunos mais novos, 

mas esperamos que os membros possam unir seus corações e criar uma torcida maravilhosa. Até a gincana esportiva haverá mais 

arividades ao ar livre que o normal. Favor preparar boné, toalha e água suficiente. No dia da gincana esportiva será aberta exceção, 

permitindo que os alunos tragam sports drink (bebida isotônica). Pedimos que em casa também lembrem seus filhos de tomar cuidado 

com a saúde do corpo para que possamos ter uma gincana esportiva de sucesso. 

 

【Avisos】 

 Dia 17 (sáb) não haverá merenda, mas será distribuído onigiri de arroz preto para todos e haverá barraca de comida dos alunos 

 De 27 (ter) até 29 (qui) haverá plantão de estudos após as aulas em preparação para a prova kakunin tesuto. Daqui pra frente em 

períodos de prova, haverá novamente plantões de reforço de estudos depois do horário das aulas. Os detalhes serão informados 

conforme as datas forem definidas. 

 Dia 30 (sex) haverá prova, kakunin tesuto. Por motivo de no mesmo dia ser realizado o campeonato esportivo de outono da região 

Nan-Etsu, não haverá merenda escolar, portanto pedimos que tragam bentô. Hoje entregamos aos alunos a folha de questões da 

prova do ano passado e a descrição do conteúdo da prova. 

 O teste de conhecimentos gakuryoku shindan será realizado nos dias 8 e 9 de novembro (ter e qua). 
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No.５  

令和４年９月１日 

1 (qui) Cerimônia de início do trimestre. Saída até as 17h  
5 (seg) Reunião de comitê. Saída até as 15h25 
6 (ter) Pagamento da merenda  
7 (qua) Pagamento da merenda; 

Corrida de revezamento da região Nan-Etsu 
De 6 (ter) a 8 (qui), saída até as 18h 
9 (sex) Saída até as 16h 
10 (sáb) Gincana Esportiva  ☆Trazer bentô 

Saída até as 16h30 para o 3º ano 
12 (seg) Folga 
13 (ter) a 15 (qui) Saída até as 18h 
16 (sex) 1º dia do Festival Cultural – saída até as 18h 
17 (sáb) 2º dia do Festival Cultural – saída até as 17h15 

☆Não haverá merenda 
19 (seg) Apresentação da banda escolar 
20 (ter) Folga 
26 (seg) Reunião por bairros; Saída até as 14:45 
27 (ter) Plantão de estudos após as aulas 

Saída até as 16:50 para o 3º ano 
 

* A programação poderá sofrer alterações.  
Pedimos a sua compreensão. 

28 (qua) Coroação dos atletas; Plantão pós aula 
Saída até as 16:50 

29 (qui) Plantão pós aula; Saída até as 16:50 
30 (sex) Prova kakunin tesuto (①国②英③数④社⑤理) 

☆Trazer bentô (não haverá merenda) 
Saída até as 14:50 
Campeonato esportivo de outono de Nan-Etsu 

 

Programação de outubro 

 
3 (seg) Reunião do grêmio estudantil 
De 3 (seg) a 14 (sex) Período de mudança de uniforme 
5 (qua) Pagamento da merenda 
6 (qui) Pagamento da merenda 
11 (ter) Provas intermediárias (英・国・社) 
12 (qua) Provas intermediárias (数・理) 

Excursão a sala de concertos 
13 (qui) Comitê de saúde da escola 
20 (qui) Concurso de Coral 
21 (sex) Visita dos educadores da secretaria municipal 
24 (seg) Início da segunda metade do ano letivo 

Programação de Setembro 


