
 

 

 
 

Festival escolar realizado em 3 dias seguidos! 
  Primeiro dia do Festival cultural no dia 15 de setembro (qui), gincana esportiva no dia 16 (sex) e segundo dia do Festival 

cultural no dia 17 (sab), neste ano o Festival escolar foi realizado com programação diferente dos outros anos. 

Normalmente realizamos a gincana esportiva na primeira semana, empenhando-se com todo esforço nas competições e 

torcida e depois de uma folga, na segunda semana, dedicamos ao festival cultural com sentimentos renovados, mas neste ano  

tivemos uma programação árdua para realizar tudo em 3 dias seguidos. Porém, mesmo assim não deixaram transparecer o 

cansaço, podendo sentir o crescimento dos alunos.      

Ano que vem, enfim, como alunos do 3º.ano, desejamos que se empenhem na programação e administração do seu próprio 

Festival cultural. 

 

Resultado da gincana esportiva:       「resultado geral」vencedor: time vermelho, vice: time verde  

「torcida」vencedor: time amarelo, vice:time azul    

「decoração da torcida」vencedor: time azul, vice: time roxo 

 

Resultado do concurso de painel de parede:  「setor vivencia」vencedor: ２－２, vice: ２－１ 

「setor tema da classe」vencedor: ２－２, vice: ２－５ 

 

No Concurso de coral de outubro também esperamos que nos mostrem essa força de união de cada classe. 

 

Previsão para outubro:  

 

Saída completa: dia 3 (seg) 15:40  dia 11 (ter) 12:20  dia 12 (qua) 17:00  dia 14 (sex)17:30   

Dia 17 (seg) 15:15  dia 21 (sex) 14:40  dia 31 (seg) 15:40 

 

Principais atividades para novembro 

Dia 4(sex) Reunião geral dos alunos , dia 8 (ter) Prova de conhecimentos (até dia 9) , pagamento da merenda (até dia 9)  

Dia 12 (sab) Escola aberta para visita, dia 14 (seg) compensação, dia 24 (qui) prova final  (até dia 25) 

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

１ sab 
Campeonato regional de outono １３ qui 

Comite de Saúde 

３ seg 
Transição do uniforme (até dia 14) 

Comite estudantil 
１４ sex 

Campeonato de outono (até dia 15)  

 ４ ter 
Publicação dos membros do comite estudantil 

Apresentação da matéria para prova 
１８ ter 

Apresentação da torcida 

Ensaio geral do concurso de coral 

 ５ qua 
Pagamento da merenda (até dia 6) ２０ qui 

Concurso de coral 

 ６ qui 
Campeonato da maratona ２１ sex 

Visita do orientador educacional 

１１ ter 
Prova intermediária (até dia 12) ３１ seg 

Reunião geral, cerimonia de certificação 

Comite estudantil 

１２ qua 
Aula de musica especial    
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