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Entramos em outubro e podemos sentir o clima de outono. No 2º período escolar, através
dos vários eventos da escola,os alunos poderão aprofundar a união da classe e sentir
a importância de colaborar com os colegas. Este é um período onde o 1º e o 2º ano se
esforçam no Bukatsu e o 3º ano decide sobre seu seu futuro. Vamos cada um com seu
objetivo, ter diariamente um cotidiano escolar pleno.
たいいくさい

＜体育祭 Festival Esportivo＞【24 de setembro (qui)】
O Festival Esportivo foi realizado num dia ensolarado, e sem ser afetado pelo Taifu.
A programação foi reduzida como medida contra o coronavirus e a hipertermia. Apesar
disso, todos os alunos se empenharam com muito esforço. Na home page da escola, poderão
ver como foi o Festival Esportivo.

ちゅうたいれんしんじんたいかい

＜中

体 連 新 人 大 会 Campeonato Chutairen Shinjinsen＞【16(sex) e 17(sab) de outubro】

Será realizado o Campeonato esportivo regional, onde os clubes esportivos da escola
irão participar pela 1ª vez na competição oficial com o novo time.Informaremos abaixo
a data do 1º jogo, a partir do 2º jogo, verificar com cada clube. Pedimos
a compreensão, que em alguns locais, as partidas serão sem público, os
pais não poderão ir torcer.
16 de outubro (sex)
Basquete

VS Yamate Chugakko (8:30～ )

＜Mitake Chugakko>

Soft Tênis(masculino)

VS Hazu Chu(9h～)＜Quadra de tênis de Mitake＞【Sem público】

Soft Tênis(feminino)

VS Kyohoku Chu(9h～)＜Quadra de tênis de Mitake＞【Sem público】

Handebol(feminino)

VS Sasagawa Chu(10:30h)＜Komocho chomin taiiku centa＞【Sem público】

Handebol(masculino)

VS Minami Chu(11:20～)＜Komocho chomin taiiku centa＞【Sem público】

Futebol

VS Minami Chu

(11:40h～)＜Yokkaichishi Chuou Futebol Jou Ａ＞

17 de outubro (sáb)
Beisebol

VS Hazu Chu と Kusu Chu・Vencedor do Shiohama Chu(8:45～)＜Kasumigaura Dai

3 Yakyu Jo＞
Tênis de mesa
Ginástica
＊

VS Sasagawa Chu

(8:50h～)＜Kasumigaura taiikukan＞【Sem público】

Individual (9:30h～)＜Akatsuki Chugakko＞

Soft Tênis(fem e masc )Individual (9h～)＜Quadra de tênis de Mitake＞【Sem público】
ぶ ん か さい

（

＜文化祭 Festival Cultural＞【30 de outubro (sex)】
O Festival Cultural assim como o Festival Esportivo terá a programação reduzida. No
ginásio esportivo será a apresentação do coral de cada classe, e as apresentações do
bukatsu e das séries serão através de exposição na escola. No ginásio esportivo, para
evitar aglomeração, será preciso deixar espaço entre os assentos dos alunos.
Por essa razão, está previsto que os pais poderão assistir as apresentações,
por tranmissão de video no Budojo. Pedimos a colaboração para entrar no
Budojo apenas na apresentação da série. A exposição dos trabalhos poderá ser apreciada
quando os alunos não estiverem apreciando. Esse ano por ter sido cancelado o Sanshi
Ongakukai, não será um concurso de corais, e sim apresentação de cada classe.
Vaga para Orientador de Estudos 学習スタッフ募集
Procuramos staff para apoio educacional nas aulas e após as aulas. O conteúdo do apoio é ajudar
os alunos na língua japonesa,

nos estudos básicos,e preparação de materiais. Não é necessário

experiência ou licença, mas é preciso respeitar o sigilo e as regulamentos do serviço. É um
trabalho de poucas horas e alguns dias determinados (pode ser estudante).Os interessados entrar
em contato direto com a escola (322-0712 com o Diretor ou o Vice Diretor).

