
 

 

 

 

 

 
 

Em setembro teve o Festival da escola, em outubro o concurso de coral. De todos os eventos ficaram profundas lembranças para 

os alunos do 3º.ano. Em novembro haverá o teste de conhecimentos e a reunião de pais, alunos e professor “sansha mendan”. No 

“sansha mendan” a previsão é de poder conversar sobre o exame de admissão do seu filho, com base no resultado do teste de 

conhecimentos. No momento, desejamos que se empenhem nos estudos para obter o resultado desejado no teste de conhecimentos. 

Para que seus filhos pensem no seu futuro positivamente, favor dispensar um tempo para conversar sobre o rumo, em família. Caso 

tenham alguma preocupação, fiquem a vontade para consultar a escola. 

【Concurso de coral】  

 Dia 20 de outubro realizamos o concurso de coral. Nos intervalos e horários dos ensaios do coral, ouvindo o canto dos alunos, 

sentimos a dedicação séria dos alunos do 3º.ano. Elevando o grau de dificuldade em relação a música do ano passado, estavam 

sofrendo por não estarem conseguindo cantar conforme desejavam. No ensaio geral, todas as classes pareciam estar nervosas mas 

recebendo o estimulo das outras classes, ensaiaram com mais afinco. No dia, todas as classes cantaram sentindo a melodia. Não 

apenas a bela voz mas cada um cantando com todo esforço, foi emocionante. Neste concurso de coral, sentimos o grande crescimento 

dos alunos.   

【Avisos】 

・Estamos recebendo o pedido de fotos da gincana esportiva. O pedido será feito da mesma forma que foi feito o pedido das 

fotos da viagem de formatura. Prazo até dia 11 de novembro (sex) . 

・Para o「DVD de formatura」está previsto conter a competição da torcida dos times e o concurso de coral. 

・A explicação sobre o rumo está previsto para o dia 12 de novembro (sab), no horário das 8h35 às 9h30.  

・O informativo para a reunião de pais, alunos e professor foi distribuido no dia 28 de outubro (sex). Favor assinalar as opções 

de horário desejado e entregar para o professor da classe, até dia 4 de novembro (sex).  

・Dia 21 de dezembro (qua) será a reunião de pais e professores, do 2º.período porém será o dia reserva para dar continuidade 

ao “sansha mendan”, caso necessário. Quem não necessita de reunião, não será necessário comparecer neste dia. O boletim 

do 2º.período será entregue diretamente para seus filhos. 

 

Programação de Novembro Programação de Dezembro 

 1(ter) 

 2(qua) 

 4(sex) 

 7(seg) 

 8(ter) 

 9(qua) 

12(sab) 

15(ter) 

17(qui) 

21(seg) 

24(qui) 

25(sex) 

28(seg) 

29(ter) 

30(qua) 

Comite estudantil, serviços encarregados  ☆ 

Débito das despesas  ☆ 

Reunião dos alunos  ☆ 

Saída completa 15h30 

Teste de conhecimentos, Pagamento da merenda 

Teste de conhecimentos, Pagamento da merenda 

Explicação sobre o rumo, saída completa 14h50 

☆ 

Apresentação da materia para a prova final 

Saída completa 14h45 

Prova final, saída completa 12h20 

Prova final 

Saída completa 14h50 

Reunião de pais, alunos e professor “Sansha mendan” 

Sansha mendan 

 1(qui) 

 2(sex) 

 5(seg) 

 6(ter) 

 7(qua) 

 8(qui) 

 9(sex) 

12(seg) 

14(qua) 

15(qui) 

16(sex) 

19(seg) 

20(ter) 

21(qua) 

23(sex) 

“Sansha mendan” 

“Sansha mendan” 

Comite estudantil, reunião geral 

6º.Teste de verificação  

6º.Teste de verificação 

☆ 

☆ 

Saída completa 14h45 

☆ 

☆ 

☆ 

Saída completa 14h45 

Encontro dos estudantes 

Reunião de pais e professores (dia reserva) 

Cerimonia de encerramento do período 

☆…dias que haverá reforço pós-aulas (7ª.aula) 15h55 às 16h45  (quando for aulas de 45 minutos, será das 15h25 às 16h15) 

＊ A programação poderá sofrer alterações, contamos com a compreensão. 
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