
 

 

 

 

 

 

Nova largada! Início do segundo trimestre! 
Começou o 2º trimestre. No segundo trimestre temos o festival escolar, o torneio de outono (com os novatos), 

concurso de coral, entre diversos outros eventos. Para começar, teremos o festival escolar programado para 
o início de setembro. Para este festival, foi definido para cada aluno um cargo para se esforçar, entre 
responsável pelo desenho dos paineis, decoração do palco, elaboração de atividades na classe, bazar ou 
comitê de realização do campeonato esportivo. Durante os preparativos podem aparecer conflitos de ideias 
ou discordâncias entre os alunos devido ao volume de trabalho, mas com a experiência de cada evento os 
alunos aprendem a superar diversas situações, sendo uma oportunidade para se desenvolverem bastante. 
Esperamos que possam se empenhar em seus respectivos cargos, aprofundar o relacionamento com os 
colegas e realizar um festival escolar divertido que ficará para sempre na memória. Além disso, queremos que 
apliquem os aprendizados deste evento na vida adiante e que possam se desenvolver bastante no 2º trimestre.  

 

Cores da gincana esportiva 
Em reunião geral realizada no mês de julho, foram decididas as cores de cada classe. No dia 1º de setembro 

os alunos se reuniram para se conhecerem e iniciarem o treino da torcida organizada, centrada nos alunos do 
3º ano. As cores das classes do 1º ano foram definidas conforme segue. 

(Turma) 1 – amarelo  2 – roxo  3 – vermelho  4 – azul  5 – verde 
 

Recreação durante as férias 
No dia 19 de Agosto, dia de escola durante as férias, as crianças participaram de uma atividade de recreação. 

Foi feita brincadeira de “janken atrasado”, e “bingo de memórias das férias”. Durante as férias criaram diversas 
memórias boas, então durante a atividade estavam relembrando ao preencher os espaços do bingo. Em cada 
sala mais de 10 alunos conseguiram completar bingo e todos se divertiram. 

 

 

 

 

 

Horários de saída completa: 1 (qui) 17h   5 (seg) 15h25   6 (ter) ~ 8 (qui) 18h   9 (sex) 16h   

10 (sáb) 16h   13 (ter) ~ 16 (sex) 18h   17 (sáb) 17h15   

※Durante o período do festival escolar, dependendo do trabalho de cada cargo poderá acontecer de alguns 
alunos irem embora mais cedo. 
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令和４年 9月 1日 

１日(木) Cerimônia de início do trimestre. Saída às 17h 

２日(金) Débito das despesas escolares; reunião de cargos 

５日(月) Reunião de comitê. Saída geral às 15h25 

６日(火) Pagamento da merenda (até dia 7) 

７日(水) Corrida de revezamento da região Nan-Etsu 

９日(金) Ensaio geral da gincana esportiva 

１０日(土) Gincana esportiva (trazer bentô) 

１２日(月) Folga 

１６日(金) Festival Cultural (haverá merenda) 

１７日（土）Festival Cultural (não haverá merenda; haverá onigiri e 

lanche da barraca dos alunos) 

２０日（火）Folga 

２８日（水）Coroação dos atletas  

３０日（金）Torneio de outono da região Nan-Etsu (até 1/out) 

Programação de setembro Principais eventos de outubro 

１０月３日(月) Período de mudança de uniforme 

 Reunião de comitê; saída 15h40 

５日(水) Pagamento da merenda (até dia 6) 

６ 日 ( 木 ) Campeonato provincial de 

revezamento 

１１日(火) Provas intermediárias (até dia 12) 

１３日（木）Comitê de saúde da escola 

１４日（金）Campeonato provincial de outono  

(até dia 15) 

２０日（木）Concurso de coral                                              

    

 

 


