大西中だより

令和２年６月号③
大泉町立西中学校

Todos devem estar muito preocupados com a duração das férias de verão deste
ano. Para compensar os dias de aulas perdidos segue a seguinte programação:
Cerimônia de fim do 1º período --- 31 (sex) de Julho (calendário normal: 20 de Julho)
Cerimônia de início do 2º período --- 24 (seg) de Agosto (calendário normal: 29 de Agosto)
※O período das férias de verão deste ano será de 23 dias.
※Um novo aviso da cidade será distribuído em breve.
Como o período das férias de verão estará mais curto será necessário rever a quantidade de
tarefas e materiais de estudo. Todos os professores receberam instruções para diminuir o
volume das tarefas. Esperamos que todos possam entregar as suas tarefas.

Neste ano tivemos muitas atividades canceladas. Entre elas estão os campeonatos
esportivos nacionais e provinciais. Como consequência, foram cancelados também os
campeonatos esportivos da região e da cidade.
A nível nacional temos o campeonato de verão de Beisebol das escolas de ensino
médio (Koukou) de onde todos os anos saem os novos jogadores profissionais de
beisebol. Para os alunos que participam e esperavam poder demonstrar suas
capacidades foi realmente um choque. Entretanto para a alegria de todos, foi decidido
que cada escola poderá participar de um jogo. Não haverá colocação e tampouco
serão premiados, porém só o fato de poder jogar com escolas de outras províncias já
preenche um pequeno espaço no coração dos atletas.
Em nossa cidade também tivemos os campeonatos cancelados, mas seguindo o
exemplo acima, as 3 escolas secundárias da cidade estão planejando jogos amistosos
para os alunos.
Os cuidados com a prevenção contra o Corona vírus continuam, mas esperamos
que os alunos do 3º ano possam ter uma última chance de brilhar em suas
modalidades esportivas.
MODALIDADES:
JOGOS AMISTOSOS
- Beisebol - Basquetebol
- Badminton
- Futebol
TREINOS CONJUNTOS
- Atletismo
- Judô

- Voleibol

- Tênis

A programação será informada em breve.

- Tênis de mesa

O nível de alerta em relação ao vírus Corona
baixou para o nível 1 e as refeições retornaram à
escola. Entretanto, os alunos ainda não estão
realizando todas as suas atividades. Até o fim deste
mês, os professores farão a distribuição das
refeições. Também a limpeza dos banheiros estão
sendo realizadas pelos professores.
A partir de Julho, retornaremos à rotina normal.

2 a 3 professores por classe
para distribuir as refeições

AVISOS
① A formação dos Bukatsu acontecerão no dia 30 (ter) de Junho. Após este dia os alunos
do 1º ano oficialmente farão parte das equipes. Após o dia 11 de Julho está prevista a
liberação dejogos e treinos fora da escola.
② A Visita à Sala de Aula prevista para o dia 8 de Julho foi cancelada. A reunião de
explicação sobre a passagem para o colegial dos pais de alunos do 3º ano será realizada
no Bunka Mura.
③ Os testes do meio do 1º período (Chuukan Testo) serão no dia 10 (sex) de Julho.
④ O exame de Inglês (Eigo Kentei) será no dia 17 (sex) de Julho.
⑤ Os testes do fim do 1º período (Kimatsu Testo) serão nos dias 9 (qua), 10 (qui) e 11
(sex) de Setembro.
⑥ Os encontros entre pais, aluno e professor (San Sha Mendan) previstos para Julho
foram transferidos para o período entre os dias 3 (seg) e 7 (sex) de Agosto.
⑦ O 2º Teste de avaliação do nível de aprendizagem dos alunos do 3º ano será realizado
no dia 20 (seg) de Julho.

SOBRE OS CUMPRIMENTOS (AISATSU)
Os treinos e práticas dos Bukatsu reiniciaram a alguns dias atrás. O diretor da
escola aproximando-se dos alunos para apreciar o treino teve uma boa surpresa,
o capitão da equipe chamou os colegas e imediatamente indo até o diretor da
escola, o cumprimentaram com voz alta e muita energia. Alunos de outros
Bukatsu igualmente cumprimentaram o diretor com vivacidade. Esperamos que
todos continuem assim não somente com o diretor, mas cumprimentando os
outros alunos, professores e pais em todos os lugares onde estiverem praticando
suas atividades.

