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Aviso sobre Campeonato Chutairen (adversário, horário, local, etc) (somente primeira partida)
◎

〇

〇

〇

〇

O Campeonato Chutairen deste ano, devido ao coronavirus, será realizado dando foco
aos alunos do 3° ano, diminuindo o número de participantes. Para o 3° ano,
devido à suspensão temporária de março, não puderam realizar a atividade
de forma suficiente, mas esperamos que consigam dar o máximo mostrando
o resultado dos treinos durante 3 anos.
Com relação aos participantes, horário de se reunir, etc será avisado pelo
professor do clube.
25 de julho (sáb)
Beisebol
Handebol (M)
Soft tenis (F)
Basquete
1° de agosto (sáb)
Soft tenis (M)
Handebol(F)
Tenis de mesa
2 de agosto (dom)
Futebol
Badminton
8 de agosto (sáb)
Natação

Local
Minami Chūgakkō
Sasagawa Chūgakkō
Kusu Chūgakkō
Happu Chūgakkō

Início do jogo
8:45
9:00
9:00
10:30

Adversário
Time conjunto Shiohama e Kusu Chūgakko
Sasagawa Chūgakkō
Individual
Happu Chūgakkō

Minato Chūgakko
Sasagawa Chūgakkō
Nishi Sasagawa Chūgakkō

9:00
9:00
9:30

Individual
Hazu ou Sasagawa Chūgakkō (vencedor)
Shiohama Chūgakkō

Nishi Asake Chūgakkō
Tokiwa Chūgakkō

11:00
8:30

Kusu Chūgakko
Individual

Yamate Chūgakkō

9:10

Individual

＜Pedido com relação à torcida do Campeonato Chutairen＞
● Como foi informado anteriormente, para prevenir contra o novo coronavirus,
será limitada a torcida dos senhores pais. Pensando em primeiro lugar nos
alunos, para evitar a infecção, pedimos a colaboração dos senhores pais para
que não prejudique o gerenciamento do campeonato, tomando cuidado nos
itens abaixo escrito.
＊ Abaixo escrito é o pedido de todas as escolas Chūgakkō da área Sanshi.
1. A torcida poderá ser realizada somente pelos senhores pais do 3° ano.
2. No local do campeonato, não haverá local para estacionar, nem fazer o “souguei” . Pedimos
que utilizem o transporte público.
3. Pedimos que utilizem máscara no local.
4. Como medidas para caso houver pessoas infectadas no local do campeonato, todas as
pessoas que estiverem no local, devem preencher a lista de nomes.
(Após o campeonato, iremos verificar pelo professor do clube)

＜Aviso sobre reforço durante as férias de verão＞
Durante as férias de verão iremos estabelecer dias de estudo para repor as aulas de abril a
maio. Será realizado para todos os alunos que quiserem por não ter entendido bem o conteúdo
do estudo das aulas, para alunos que queiram estudar questões mais avançadas das quais
não puderam resolver por falta de horas de aula, etc. Com mais detalhes, iremos entregar
um informativo a respeito.
〇 Dias de estudo: do dia 3 (seg) a 7 (sexta) de agosto
〇 Horário: das 10:00 a 10:50 e 11:00 a 11:50
〇 Matéria: Kokugô, Shakai, Suugaku, Rika e Eigo

＜Vida durante as Férias de Verão＞
As férias de verão deste ano será do dia 1° a 23 de agosto, sendo a
metade dos anos anteriores. Para que possam passar plenamente nesse curto período,
pedimos a colaboração para que cada um possa passar os dias tendo um objetivo.
Principalmente para alunos do 3° ano, o modo que for passar as férias poderá influenciar na
carreira futura. Para os alunos do 1° e 2° ano, gostaria que participasse ativamente nas
atividades do clube que não puderam participar no 1° quadrimestre.
O mais importante da vida durante as férias é ter um bom hábito. Houve
alunos que durante a suspensão temporária de abril e maio, quebraram o ritmo
de vida, não conseguindo voltar ao ritmo escolar quando iniciaram as aulas. E,
também, pelo fato de ficar no SNS, game por muito tempo, houve alunos que não
conseguiam ter força de vontade para estudar, como também alunos que tiveram
problemas com colegas, ou tiveram contato com pessoas desconhecidas no SNS.
Acredito que em casa estejam tomando muito cuidado a respeito, mas pedimos que antes de
entrar nas férias, conversem com a criança sobre os perigos da SNS, etc, para que não seja
envolvido em problemas.

＜Sobre a realização da reunião a 3 (pai, aluno e professor)＞
Como foi informado anteriormente, a reunião será realizada conforme abaixo escrito. A
reunião será realizada durante as férias de verão, e pedimos aos senhores pais que participem.
Yoroshiku onegai shimasu.
Com relação à avaliação do 1° quadrimestre, há matéria que não tem como avaliar por
falta de horas de aula. Somente para este ano, com relação à essa matéria, a avaliação do 1°
quadrimestre será considerada na avaliação do 2° quadrimestre. Caso tenha alguma
pergunta sobre a avaliação das matérias, pedimos que perguntem ao professor da matéria,
por intermédio do professor responsável.
〇

〇

Data

3 (seg) a 5 (qua) de agosto
Das 13:00 a 16:45
※ O dia e o horário da reunião será informado
posteriormente pelo professor responsável.
Conteúdo: ・Situação da vida escolar e da aprendizagem
・Como proceder com a vida e o aprendizado após as férias
de verão , no segundo quadrimestre.

