
 

 

 

 

 

 
 

Resta-se apenas mais um pouco do longo 2º.Período. Desde novembro entramos no final do periodo da vivencia escolar, restando 

apenas cerca de 4 meses como alunos do 3º.ano do chugakko. Daqui pra frente será um período importante para definição do rumo. 

Outro dia foi realizado o teste de conhecimentos que servirá como referencia para escolha do rumo. Agendando o “sansha mendan” 

(reunião com aluno, pais e professor), definindo a escola que prestará o exame de admissão, vamos prosseguindo para o exame. Os 

estudos daqui pra frente vão conectar para o sucesso no exame de admissão. Contamos com o suporte em casa também. Começando 

por cada professor, com a escola toda desejamos dar o máximo de suporte para seus filhos, caso tenham alguma dúvida em relação 

ao exame de admissão, fiquem a vontade para consultar o professor da classe ou do ano escolar. Contamos com a cooperação.  

 

【Confecção do corsage para a formatura】 

Como atividade do ano da Associação de Pais e Professores (Ikuyukai), neste ano também o broche para os estudantes usarem 

no dia da formatura será confeccionado pelos senhores pais, em casa. O kit do corsage foi providenciado pelo lider e membros do 

comite do ano escolar. No dia 22 de novembro (ter) foi distribuido o kit juntamente com a solicitação para confecção com o código QR 

do video com os passos para a confecção. Será possível ver a foto do corsage pronto no tablet (aplicativo Teams) do seu filho, vejam 

como referencia. Favor confeccionar e entregar para o professor da classe até dia 21 de dezembro (qua). O corsage confeccionado 

ficará guardado na escola até o dia da formatura. Contamos com a cooperação.   

【Avisos】 

・O valor do「Gakuryoku shindan test (teste de conhecimentos)」（７００ienes）realizado outro dia, será descontado da poupança 

destinada a viagem de formatura. 

 Os valores para o「album de formatura」「DVD de confraternização da formatura」também serão debitados da mesma contabilidade. 

O que restar será devolvido no final do ano letivo, contamos com a compreensão. 

・Agradecemos a cooperação no registro pela internete para fazer a ficha de inscrição das escolas provinciais. A ficha de inscrição 

para escolas provinciais, particulares, Kosen, todas deverão ser feitas pela internete. 

・Para o dia 21 de dezembro (qua) está programado a reunião de pais e professores do 2º.período, será dia reserva para dar 

continuidade ao sansha mendan caso necessário. Quem não precisa de reunião, não será necessário comparecer na escola neste 

dia. O boletim do 2º.período será entregue diretamente para seus filhos.   

 

Programação de Dezembro Programação de Janeiro 

11/29(ter) 

12/ 2(sex) 

 5(seg) 

 6(ter) 

 7(qua) 

 8(qui) a 

 9(sex) 

12(seg) 

19(seg) 

20(ter) 

21(qua) 

23(sex) 

 

24(sab) a 

a dez/2 (sex) “Sansha mendan” 

Débito da despesas  

Comite estudantil, reunião geral, saída completa 15h40 

6º.Teste de verificação  

6º.Teste de verificação, Pagamento da merenda (~8) 

16(sex) estudos complementares (exceto dias 12e13) 

Treinamento de refugio 

Saída completa 14h45 

Saída completa 14h45 

Encontro dos estudantes 

Reunião de pais e professores (dia reserva), Reunião dos alunos 

Cerimonia de encerramento do período, Limpeza geral, 

Saída completa 16h30 

Jan/9 (seg) Férias de inverno  

1/ 5(qui) 

 6(sex) 

10(ter) 

13(sex) 

14(sab) 

17(ter) 

 

 

 

18(qua) 

19(qui) 

20(sex) 

7º.Teste de verificação 

7º.Teste de verificação 

Cerimonia de inicio 

Reunião dos alunos, comite 

Kosen: Exame de seleção por recomendação  

Escolas provinciais, particular: Exame de 

seleção por recomendação, por qualificação 

Recomendação por esporte e cultura,  

Exame de seleção especial para estrangeiros 

Lista de aprovados do kosen 

Visita do orientador educacional 

Explicação de ingresso 

令和 4 年度 
越前市武生第二中学校 

Informativo do 3º.ano「 」

 

No.８  

令和４年１２月１日 



 


