
 

 

 

 

 

 

                     ３学期がスタート Inicio do 3º.periodo 
Época de conclusão e inicio do 3º.período. Recebendo o novo ano, quais metas e planos definiram? Metas de estudos, metas para 

o bukatsu, metas de vivência entre outros, acredito que tenham cada uma de suas metas mas primeiramente, até encerrar o 

3º.período sendo uma etapa, vamos trabalhar esses 3 meses para que aumente pelo menos uma coisa 「que consegue fazer」「que 

consegue solucionar」 . O trabalho não trai. Principalmente por ser um período curto, desejamos aproveitar bem e empenhar 

concentrados.                

                         ひまわり教室 Aula Himawari 
No dia 22 de dezembro recebemos um funcionário da Delegacia de Polícia de Echizen para falar sobre "prevenção ao uso de 

drogas" e "evitar que se tornem vítimas ou autores de crimes ou bullying nas redes sociais". Recebemos as orientações assistindo 2 

DVDs, concentrados, aprendemos de maneira simples sobre ser vítima de crimes. Ficaremos gratos se puderem conversar sobre este 

assunto com seus filhos.  

 Dos comentarios dos alunos:  

★Ao acontecer algo com a familia ou colegas, é importante não postar na internete e poder consultar uma consultoria ou pessoas de 

confiança. Não ser enganado pois mesmo no começo parecendo ser pessoa bondosa, são desconhecidos. Postando seus dados 

pessoais, jamais poderão ser apagados, então precisamos tomar muito cuidado. 

★Aprendi pela primeira vez que até mesmo os remédios de venda livre podem ser usadas de forma abusiva se usadas para outros 

fins que não sejam cuidados médicos ou tratamentos. Existem gírias para maconha nas redes sociais e fiquei com medo de acontecer 

de confundir essas gírias. Não apenas os alunos do ensino médio, mas também os alunos do ensino fundamental podem ter acesso 

às drogas, é surpreendentemente fácil de obtê-las. Assim, é necessário ter muito cuidado para não se envolver com drogas. 

                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～」 
No9 

令和 5 年１月 10日 

 Jan/10(ter) Cerimonia de inicio 
             Saida completa 14h45 
    12(qui)  Débito das despesas 

             Pagamento da merenda(até dia 13） 

13(sex) Comite dos estudantes 
    16(seg) Haverá bukatsu 

Saída completa 17h 

    １９（qui）Visita do orientador educaional 

             Saída completa 14h45 

    ２０（sex）Explicação aos novos ingressantes  

             Saída completa17h15 

    ２３（seg）Saída completa 14h45 

    ２７（sex）Benvindo veteranos 

    ３０（seg）Saída completa 14h50 

Programação de Janeiro Principais atividades de fevereiro 

Fev/1(qua) Teste de verificação (até dia 2) 

   ２日（qui）Débito das despesas  

   ３日（sex）Comite estudantil・Reunião geral 

   ７日（ter）Pagamento da merenda (até dia 8)  

  １０日（sex）Aula multicultural 

  ２１日（ter）Teste final (até dia 22) 

  ２７日（seg）Reunião dos alunos 

 

           
 

★ No dia 27 de janeiro (sex) na atividade

「 venvindo veteranos 」 vamos ouvir sobre o 

trabalho de 7 veteranos que atuam em profissões 
de várias áreas. Desejamos que possa ser válido 
para a escolha do rumo daqui pra frente.   

INFORMATIVO DO 1º. ANO 


