
 

 

 
 

 

 APRENDIZADO DE ESTUDOS GERAIS  
   

Entrando no mês de novembro, para o 3º.ano teve o teste de conhecimentos, explicação sobre o rumo, reunião com aluno, pais 

e professores, sendo o período importante de definição do seu rumo. Mas, os alunos do 2º.ano vendo o movimento dos alunos do 

3º.ano, ainda são poucos os alunos que possuem uma imagem detalhada sobre seus rumos. 

Por exemplo, sobre a escola que deseja prosseguir,「diferença entre escola provincial e particular」ou「diferença entre curso 

normal e técnico」「diferença entre curso de periodo integral e de meio periodo」entre outros, parece que ainda há muitas coisas 

que não sabem. 

Assim, na aula de Estudos Gerais do dia 11 de novembro (sex) realizamos uma orientação sobre os cursos superiores. Nas 

próximas aulas de Estudos Gerais realizaremos um estudo de pesquisa sobre as escolas do ensino médio da provincia e Kosen 

para que consigam fazer uma apresentação em grupos. No 1º.período pesquisamos sobre profissões mas desejamos que possam 

ter uma imagem sobre seus futuros e possam pensar sobre o rumo que desejam seguir. 

 

 

Programação para Dezembro  

 

Saida completa: dia 5(seg) 15h40    dia 12(seg) 14h45    dia 19 (seg) 14h45 

 Dia 21(qua) 16h15（※horário diferente para cada aluno,  

dependendo de cada bukatsu, haverá bukatsu de manhã, tarde, ou sem bukatsu） 

Dia 23 (sex) 16h30 

 

Principais atividades de Janeiro 

Dia 10(ter) Cerimonia de inicio  13(qua) Comite estudantil    

 

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

１ qui Yume no kyoushitsu（２－５） 

Consulta educacional（até dia 2） 

２０ ter Encontro dos estudantes 

 ２ sex Débito das despesas ２１ qua Reunião de pais e professores  

(não haverá visita às aulas)  

 ５ seg Reunião dos alunos, Comite estudantil ２２ qui Aula Himawari 

 ６ ter SASA（até dia 7） ２３ sex Cerimonia de encerramento・Limpeza geral 

 7 qua Pagamento da merenda（até dia 8） ２４ sab Férias de inverno（até dia 9/jan） 
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