
 

 

 
 

Definido as cores dos times para a gincana esportiva！ 
  Na reunião para definição das cores, realizada no mês de julho, ficou definido as cores de cada classe. Neste ano, desejamos 

que se empenhem puxando o 1º.ano e empurrando o 3º.ano, como alunos essenciais para cada time. 

２－１～「Amarelo」・・・（１－１、３－３ coordenador, professor do 3º.ano turma 3） 

２－２～「Azul」・・・（１－４、３－５ coordenador, professor do 3º.ano turma 5） 

２－３～「Verde」・・・（１－５、３－２ coordenador, professor do 3º.ano turma 2） 

２－４～「Roxo」・・・（１－２、３－４ coordenador, professor do 3º.ano turma 4） 

２－５～「Vermelho」・・（１－３、３－１coordenador, professor do 3º.ano turma 1） 

 Colheita do arroz preto  

Dia 19 de agosto (sex) realizamos a experiencia de colher arroz preto. Houve a preocupação para realização da colheita, 

devido a sequencia de dias chuvosos mas no dia fomos abençoados pelo bom tempo, as crianças trabalharam na colheita, 

habilidosos. Os alunos desfrutaram de experiencias valiosas, que não é possível experimentar no dia a dia. Realizamos todos 

os processos desde「semear」, 「transplantar」, 「colheita」. Desejamos empenhar no「Festival da colheita」do Festival 

Escolar, em agradecimento ao esforço dos instrutores e voluntarios, que trabalharam mesmo longe dos nossos olhos . 

Programação de setembro  

Horário de saída: １（qui）17:00    5（seg）15:25    9（sex）10（sab）16:00    

17（sab）17:15    26（seg）14:45   30（sex）12:35（alunos que não tiver bukatsu） 

※Durante o Festival escolar, dependendo do serviço encarregado poderá acontecer de antecipar a saida. 

 

Principais atividades de outubro 

1（sab）Campeonato de outono 3（seg）Transição do uniforme (até dia 14) 5（qua）6（qui）Pagamento da merenda 11（ter）

Prova intermediária (até dia 12)  12（qua）Musica itinerante 13（qui）Comite de saúde  

14（sex）Campeonato provincial de outono (até dia 15)   20（qui）Concurso de coral 21（sex）Visita do orientador educacional 

28（sex）Reunião dos alunos 

※Dependendo da situação de contaminação do novo coronavirus, poderá sofrer alterações 

１ qui Cerimonia de inicio do período・Definição dos times １２ seg Compensação 

５ seg Comite １６ sex Festival cultural (haverá merenda) 

６ ter Pagamento da merenda (até dia7) １７ sab Festival Cultural (não haverá merenda, haverá 

barracas, onigiri) 

７ qua Campeonato de Eki-Den Nan-Etsu ２０ ter Compensação 

 ９ sex Ensaio geral para gincana esportiva ２８ qua Torcida dos atletas 

１０ sab Gincana esportiva ３０ sex Campeonato Nan-Etsu de outono 
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