
 

 

 

 

 

 
O 2º.Período está para terminar. O crescimento de todos desde o ingresso é notável. Podemos ver que desfrutam de vivencia 

com entusiasmo, acostumados com os estudos e atividades do chugakko. 

E o resultado dos testes de conhecimentos e de final de período, como foram? Conseguiram se empenhar com mais interesse 

que o teste intermediário? O objetivo dos testes é reencontrar os pontos que não conseguiram compreender durante as aulas 

e tentar fixar como capacidade inelectual. Independente do resultado, vamos refazer os testes com firmeza. E também 

relembrar de quando ingressaram e conferir mais uma vez sobre a maneira de assistir as aulas e empenhar-se durante as 

aulas. Resta-se apenas mais um pouco do 2º.Período. Vamos fazer com que consigam concluir firme as atividades, estudos, 

bukatsu, vivencia escolar do 2º.período. 

 

             Empenho no aprendizado de Estudos Gerais 
 Nos estudos de Estudos Gerais realizamos uma pesquisa com o tema「multiculturalismo」e em outubro fizemos uma 

apresentação. Para a apresentação, cada classe divididos em grupos definiram o país a ser pesquisado (Brasil, China, Coreia, 

Filipinas, Vietinã) e com base na pesquisa realizada usando o tablet, resumimos no Power Point sobre a geografia e cultura de 

cada país. Fizemos a apresentação cada um confeccionando sua página em Power Point usando fotos e graficos. 

E no dia 10 de novembro convidamos funcionários do Escritório de Promoção da Diversidade da Divisão de Colaboração da 

prefeitura da cidade de Echizen, para uma palestra. Foi realizado uma apresentação sobre os projetos que estão sendo 

realizados para coexistência multicultural e a situação atual.    

Dos comentários dos alunos:  

☆Fiquei surpreso ao conhecer tantas iniciativas de convivencia multicultural na cidade de Echizen e fiquei com vontade de poder 

ajudar de alguma forma. 

☆Se eu for para um país estrangeiro, acho que vou ficar perdido por não conhecer as regras desse país. Tendo traduções, local 

para consultas, suporte nos procedimentos como na prefeitura, sinto que ficaria mais tranquilo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～」 
No8 

令和４年１２月１日 

 Dez/1(qui)Consulta educacional 

     2（sex）Débito das Despesas 

             Consulta educaional 

     5（seg）Reunião geral, Comite  

             Saída completa 15h40 

     6（ter）Consulta educacional 

     7（qua）Pagamento da merenda (até dia 8) 

     9（sex）Treinamento de refugio 

    12（seg）Saída completa 14h45 

    19（seg）Saída completa 14h45 

  20（ter）Reunião dos estudantes 

  21（qua）Reunião de pais e professores,  

Reunião dos alunos 

  22（qui）Aula Himawari 

    23（sex）Cerimonia de encerramento, limpeza geral  

DEZEMBRO JANEIRO 

Jan /10（ter）Inicio do 3º.Periodo 

             Saida completa 17h 

    13（sex）Comite 

    16（seg）Haverá bukatsu 

Saida completa 17h 

    19（qui）Visita do orientador educacional 

       Saida completa 14h45 

    20（sex）Explicação de ingresso  

             Saída completa 17h15 

    27（sex）Youkoso senpai 

        

INFORMATIVO DO 1º.ANO 


