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O 2° quadrimestre passou logo por ser mais curto do que nos anos anteriores. Parece que a
infecção do coronavírus deu uma parada, mas pelo fato de ter entrado um novo tipo de vírus,
ainda será necessário continuar a se prevenir. Houve muitos eventos no 2° quadrimestre e
gostaria de informá-los a respeito.
【Festival Esportivo】＜14 de outubro (qui)＞
Pelo fato do início do 2° quadrimestre ter atrasado, este ano realizamos o festival em outubro.
Sob o refrescante céu de outono, cada classe se esforçou bastante nas modalidades.

【Festival Cultural】＜2 (ter) e 10 (qua) de novembro＞
O Festival Cultural deste ano foi dividido em 2 dias, um dia para exposição dos trabalhos de
cada matéria, dos clubes Monozukuri e Sougou Bunka, e no outro dia para o concurso musical,
apresentação dos estudos de cada série, apresentação de discurso「THE BENRON」, de discurso
em inglês.

【Palestra sobre a Carreira Futura】＜13 de novembro (sáb)＞
Convidamos o professor Igi Rodrigo de Toyahashi Shiritsu Toyo Chugakko para ser o
palestrante. A palestra do Sr. Igi, que veio do Brasil para o Japão e se tornou professor no Japão,
foi uma conversa muito comovente e cheio de energia.

【Visita de estudos (2° ano)】＜14 de dezembro＞】 【Fórum dos direitos humanos】＜7 de dezembro＞
Para o 2° ano foi realizada a primeira
Foi realizada online com Sasagawa Shogakko.
atividade fora da escola, visita de
Os alunos do 1° ano lideraram conversando
estudos para Nagoya. Os participantes
com os colegas do 6° ano do primário sobre
puderam realizar as visitas conforme
direitos humanos.
planejado.

【Intercâmbio com os alunos ginasiais da cidade de Long Beach】＜7 de dezembro＞
Entraram online com a escola Rogers Middle School apresentando a cidade, a escola de ambas
as partes. A diferença de fuso horário é de 15 horas, portanto o intercânmbio iniciou às 8 da
manhã.

＝＝

Pedido para prevenção da infecção por coronavírus

＝＝

Embora o número de pessoas infectadas por coronavírus esteja diminuindo, ainda é necessário tomar
medidas de prevenção. Poderá ser infectado mesmo se for vacinado. Durante as férias de inverno, haverá
muitas oportunidades para participar de festas e jantares onde muitas pessoas como familiares,
parentes e amigos se reúnem durante os feriados de Natal e Ano Novo. Por isso gostaria de pedir a todos
novamente. Durante as férias de inverno, evite festas, jantares em grandes grupos e sair para lugares
onde muitas pessoas se reúnem.
Pedimos a sua colaboração para que todos os alunos da escola volte às aulas com boa saúde.

