
 

 

 

 

 

 

 FESTIVAL ESCOLAR  

 Festival da juventude～mostrar o empenho sério～ 
Em setembro conseguimos encerrar o 1º.Festival Escolar do chugakko, com sucesso. Principalmente na modalidade do ano 

escolar da gincana esportiva e concurso do painel de parede do Festival Cultural, empenharam-se com a classe toda unida, sentimos 

que os laços de união das classes se aprofundaram. E também o planejamento engenhoso de cada classe todos foram um grande 

sucesso. Também a decoração do palco, do 1º.ano concluido com confecção nova de acordo com o tema, animou o Festival Escolar. 

Na cerimonia de encerramento do Festival Escolar, o comite estudantil perguntando「Todos, curtiram a juventude? Empenharam 

com seriedade?」praticamente todos os alunos levantaram as mãos, sentimos que empenharam-se com seriedade em qualquer 

atividade, e sentiram-se satisfeitos. E refletindo sobre este período do Festival Escolar escrevemos uma mensagem para cada um 

sobre o esforço de todos e entregamos. Houve alunos que escreveram muitas mensagens em reconhecimento ao colega e muitos 

alunos contentes com a mensagem recebida. Acreditamos que a experiencia adquirida neste Festival Escolar será algo valioso, 

insubstituível, seu esforço transformando-se em uma grande emoção e satisfação. Desejamos que apliquem essa experiencia 

adquirida no Festival escolar, na vivencia futura. 

 

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

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

 

Resultado do concurso de painel do Festival cultural:  「Setor vivencia」vencedor: １－５, vice: １－１・Bunkô 

「Setor tema da classe」vencedor: １－１, vice: １－４ 

 

No concurso de musica de outubro também desejamos que nos mostrem a união de cada classe. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４ 年度 

越前市武生第二中学校 

第 1 学年通信「わ～和・話・輪～」 
No6 

令和４年９月３０日 

Out/ 3 (seg)Periodo de transição do uniforme, Comite, saída completa 16h  

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

 ６ (qui) Campeonato de Eki-den provincial 

１１ (ter)Teste intermediário, saída completa12:20 

１２ （qua）Teste intermediário, aula de música , saída completa 17h 

１３ （qui）Comite de saúde da escola 

１４ （sex）Campeonato de outono (até dia 15) saída completa 17h30 

    １７ （seg）Saída completa 15h15 

    １８ （ter）Campanha eleitoral, ensaio geral do concurso de musica 

    ２０ （qui）Concurso de musica 

   ２１ （sex）Visita do orientador educacional, saída completa 14h40 

    ２４ （seg）Inicio da grade horária do 2º.semestre  

２６ （qua）Definição dos seviços encarregados・comitê 

３１ （seg）Certificação, reunião geral, Comite    

Programação de Outubro Principais atividades para novembro 

Nov/1 (ter)Comite do 2º.semestre・inicio 

dos encargos 

     ２（qua）Débito das despesas 

     ４（sex）Reunião dos alunos 

     ７（seg）Orientação de limpeza  

Saída completa 14h45 

     ８（ter）Teste de verificação (~ dia 9) 

    １２（sab）Escola aberta para visita 

1º.ano: Treinamento de entrega dos alunos aos pais 

    １４（seg）Compensação 

    ２４（qui）Prova de final de período  

(até dia 25) 

 

INFORMATIVO DO 1º. ANO 


