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Realizamos a cerimonia de término do 2° quadrimestre. Foi um quadrimestre longo
comparado com os outros anos, mas pudemos de pouco a pouco voltar ao ritmo escolar, tomando
cuidado com a infecção do coronavirus, realizando os eventos que não pudemos realizar no 1°
quadrimestre. Abaixo são os eventos que realizamos neste quadrimestre.
【Festival Cultural】＜30 de outubro (sexta)＞
Este ano realizamos ao invés do concurso musical, a apresentação musical. Foi uma
apresentação simples, mas cada classe mostrou o resultado dos treinos, cantando muito bem.

【Palestra sobre Educação Sexual】＜12 de novembro (quinta)＞
Foi realizada a palestra sobre educação sexual aos alunos do 3° ano. Este ano também a
médica do hospital Inabe Sougou, doutora Kawamura Manami conversou a respeito. Esta
palestra foi gravada e apresentada no “Ohayou Toukai” da NHK.

【Painel de Discussão】＜12 (qui) e 14 (sáb) de novembro＞
O painel de discussão que era para ser realizada no 1° quadrimestre, foi realizada tendo como
tema “para poder realizar os sonhos do
futuro”. Conversaram os alunos que
graduaram nesta escola, e alunos
desta escola. Depois os alunos
formaram grupos separando-se em
cada classe para conversarem a
respeito. Como estudo antecipado,
pudemos ouvir a conversa de Ito Daisuke que graduou nesta escola, e que trabalha na JICA.

【Viagem de estudos】＜1 (ter) a 3 (qui) de dezembro＞
Ficamos preocupados se conseguiriamos
realizar esta viagem, mas nós, junto com
61 alunos do 3° ano, fomos para os lados de
Hiroshima,
Kurashiki,
Himeji,
Awajishima. Cuidamos o máximo com a
saúde dos alunos, desinfetando as mãos
periodicamente para prevenir contra
coronavirus. Como resultado, pudemos realizar toda viagem sem grandes problemas.
【Seminário sobre Trabalho de Assistência Social】＜1 de dezembro (ter)＞
Convidamos as pessoas da Associação do Cão-guia da área Chubu para
conversarem sobre o treinamento e o trabalho do Cão-guia. No dia, os alunos
puderam experimentar a andar junto com o Cão-guia com olhos atados.
【Entrevista pela imprensa estrangeira】＜2 de dezembro (qua)＞
O bairro de Sasagawa foi entrevistado como bairro modelo de
coexistência multicultural pela "Press Tour para mídia estrangeira"
patrocinado pelo Ministério de Relações Exteriores. O círculo da
coexistência multicultural (tabunka kyousei) da nossa escola também
foi apresentado. Membros do círculo responderam às entrevistas.
【Fórum dos direitos humanos】＜8 de dezembro (ter)＞
Foi realizado o Fórum dos direitos humanos
entre os alunos do 1° ano da nossa escola e alunos
do 6° ano da Escola Sasagawa Shogakko. Este
ano foi realizado em cada classe por online Zoom.

【Batalha Biblio】＜22 de dezembro (ter)＞
Houve a demonstração da Batalha Biblio para os alunos do 3° ano na
aula de Kokugô. É uma“Atividade de Promoção da Batalha Biblio” da
Secretaria da Educação de Mie, onde após a explicação, o professor e a
bibliotecária fizeram a demonstração da batalha, apresentando os livros
que leram.

＝＝Pedido para prevenir contra coronavirus durante as férias de inverno＝＝
Durante as férias de inverno, muitos comemoram o Natal, o Ano Novo, fazendo festas,
etc. Mas no inverno deste ano tem aumentado de forma radical o número de pessoas
infectadas. Os alunos do 3° ano vem aumentando a tensão voltados ao vestibular, sendo
uma época muito importante, portanto se for verificado o contágio dentro da escola,
teremos que suspender as aulas da classe, da série ou da escola.
Para que isso não ocorra, pedimos novamente para que evitem de fazer festas, ir a lugares onde juntam
muitas pessoas, comer junto com muitas pessoas, além de outros.
Para que todos os alunos desta escola possam iniciar o 3° quadrimestre bem, pedimos a
colaboração de todos.

