
 

 

 

 

 

 
O frio das manhãs e noites estão ficando mais intensos. Hoje inicia o segundo semestre juntamente com o novo representante de 

classe. Desejamos que se empenhem nos estudos e atividades do bukatsu com sentimentos renovados.    

Novembro é época de se empenhar principalmente nos estudos com mais dedicação. Nos dias 8 e 9, juntamente com o teste de 

conhecimentos do 3º.ano, haverá o teste de verificação. O teste de verificação, diferente dos testes períodicos (teste intermediário, 

teste de final de período) não há a semana de provas e, por exemplo em Lingua Japonesa há questões que não constam no livro 

didático, sendo medido a sua capacidade do dia a dia. No final do mês haverá o teste de final de período, como fechamento do periodo 

letivo. Vamos aproveitar as noites longas do outono, e fortalecer os estudos com calma. 

                         Concurso musical  

Dia 20 de outubro foi realizado o concurso musical. Em todas as classes, os alunos se empenharam nos treinos  

centralizados nos lideres e maestros, no dia, cantando com todo esforço, fizeram uma apresentação maravilhosa. Depois 

disso, assistiram as apresentações do 2º. e 3º.anos ficando impressionados com a tecnica e tonalidade, parece terem elevado 

a ambição para o concurso musical do próximo ano. 

 

Resultado do concurso musical:   Premio campeão:1－4   Premio vice-campeão:1－3 

Premio maestro: 1－4 Shikawatari san,  Premio de acompanhamento: 1－3 Sugahara san  

Dos comentários dos alunos:  

☆Nos ensaios, dando sugestões centralizadas nos lideres, conferimos os pontos da musica que precisa tomar cuidado. 

Acreditamos que isto contribuiu para ir melhorando e formar um bom coral. Devido as influencias do corona não houve 

oportunidade para dedicar tanto ao coral. Porém, passei a gostar mais de música e estar mais unido com a 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～」 
No7 

令和４年１１月１日 

1 (ter)  Comite・inicio dos serviços encarregados 

  2（qua）Débito automático 

  4（qui） Reunião dos alunos 

  7（seg）Orientação de limpeza, saída completa 15h30 

  8（ter）Teste de verificação (~9), Pagamento da merenda (~9) 

  9（qua）Saida completa 17h   

 10（qui）Palestra multicultural 

 12（sab）Escola aberta para visita, 1º.ano: treinamento de 

entrega dos alunos aos pais, saída completa 14h50 

 13（dom）Campeonato de intercambio do PTA 

 14（seg）Compensação de sábado 

 17（qui）Apresentação da matéria para prova final 

21（seg）Saída comleta 14h45 

24（qui）Prova final, saída completa 12h20 

25（sex）Prova final, saída completa 17h 

26（sab）Campeonato de maratona eki-den (Nagano) 

28（seg）Saída completa 14h50 

29（ter）Consulta educacional 

Novembro Principais eventos de dezembro 

Dez/1(qui) Consulta educacional 

   2（sex）Débito das despesas 

         Consulta educacional 

   5（seg）Reunião geral, Comite estudantil, 

saída completa 15h40 

   6（ter）Consulta educacional 

  12（seg）Saida completa 14h45 

  19（seg）Saída completa 14h45 

 21（ter）Encontro dos estudantes 

 21（qua）Reunião de pais e professores, 

Reunião geral 

22（qui）Aula Himawari 

23（sex）Cerimonia de encerramento  

 

 

 


