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＜Terminando os eventos do 1° quadrimestre＞
Pudemos realizar vários eventos do 1° quadrimestre, mesmo sob influência do coronavirus.
As atividades dos eventos estão postados no home-page da escola.
(１)

Aula na Natureza (1° ano) ＜26 e 27 de abril＞ … Foi o primeiro evento do chugakko,
podendo participar de vários programas como experiência de conservação da natureza e
outros.

(２)

Teste de capacidade acadêmica do país (3° ano) e Mie Study Check
(1° e 2° ano) foram realizadas no dia 27 de maio, e o resultado está
previsto para chegar nas férias de verão.
Viagem de estudos (3° ano) ＜8, 9 e 10 de junho＞
foram novas, cheias de surpresas e emoções.

(３)

…

Todas as experiências da ilha

(４) Aula sobre prevenção contra calamidades (1° ano)＜8 de junho＞ …
As pessoas do corpo de bombeiro de Yokkaichi Minami orientaram como
fazer a ressucitação cardiopulmonar e a utilização do AED.
(５) Estudos sobre carreira (2° ano)＜7, 8 e 9 de junho＞
…vieram
pessoas de várias áreas de trabalho para conversarem a respeito da
profissão.

(６)

(７)

Painel de discussão sobre carreira＜17 e 19 de junho)＞ … Vieram os alunos que se
formaram no Nishi Sasagawa Chugakko, Handa Kaio e outros para participarem do
painel de discussão. Este ano foi realizado por remoto, assistindo na sala de aula.

Walk rally ＜19 de junho＞

Os alunos puderam se

divertir em grupos de 1° a 3° ano, participando em várias
brincadeiras como questionários sobre bandeiras,
brincadeiras do Japão, etc.
(８) Field Work Sasagawa (1° ano)＜2 e 9 de julho)＞ Os alunos estão
estudando sobre o bairro de Sasagawa e pensando sobre a formação de uma
cidade para coexistência multicultural.
(９)

Palestra sobre educação sexual (3° ano)＜5 de julho

＞ … Este ano novamente a doutora do Sougou Byouin, doutora
Kawamura veio conversar a respeito.

＜Campeonato Chutairen da área Sanshi＞
Está chegando perto os dias dos Campeonatos Chutairen, mas infelizmente este ano também
os senhores pais não poderão assistir. Iremos informar pelo home-page da escola.
Abaixo estão escritos os campeonatos em grupo, e o adversário:
(Com relação ao Campeonato individual, verificar com o professor do clube o dia e horário do campeonato)

Beisebol

…

Akatsuki Chugakko

(10 de julho)

Futebol
… Akatsuki Chugakko (10 de julho)
Basquete
… Tokiwa Chugakko
(10 de julho)
Handebol
… Sasagawa Chugakko (11 de julho)
Tenis de mesa
… Tokiwa Chugakko
(11 de julho)
Soft tenis
… (masc)Happu Chugakko(18 de julho) ,(fem) Kusu Chugakko(18 de julho)

＜Sobre prevenção da infecção do coronavirus durante
as Férias de Verão＞
As pessoas ficam mais livres quando entram nas férias de verão,
esquecendo de utilizar a máscara, de lavar as mãos periodicamente. E, também há várias
oportunidades de se reunirem em grupos. Pedimos que em casa cuidem prevenindo-se contra
a infecção. Caso o aluno pegar o virus,ou alguém de casa pegar e tiver que fazer o teste PCR,
pedimos que liguem para a escola ＜ 059-322-0712 ＞ 【 nos feriados, para Secretaria da
Educação ＜090-7916-0861,080-2642-0967＞】.

