
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

No dia do festival esportivo Nagomisai no dia 22 de 

Setembro , no período da manhã estava chovendo , mas 

quando as competições se iniciaram , tornou-se outono 

ensolarado. Até o dia , os alunos do 3° ano se prepararam em 

cada cor com todos , exercendo suas funções na torcida , 

decoração , figurino e nas ferramentas de torcida. Além 

disso , pude ver também que , observavam a situação do 

andamento de outras funções e quando estava um pouco 

atrsado , todos se uniam para ajudar. Sobre a torcida , assim 

que os alunos do 1° e 2° ano se juntaram , os alunos do 3° mostraram liderança e não nas instruções gerais , 

mas dependendo ensinaram para os demais dividindo em grupo e até mesmo individualmente. Quando 

perguntei as impressões para os alunos do 1° e 2° ano disseram ``Os alunos do 3° ano são gentis e nos deu 

explicação de um modo educado , por isso foi muito fácil de decorar``. 

  Aliás , o encanto da batalha de torcida também está na linda dança e performace do líder. No entanto , o 

mais encantador é quando a cor inteira se junta para realizar belas apresentações e danças. Com toda certeza , 

deve ter também o figurido e a ferramenta de acordo com o tema. O que eu fiquei muito feliz ao assitir a 

batalha de torcida do festival esportivo nagomisai deste ano foi os alunos do 1° e 2° ano sorriam e encenavam 

com muita alegria. Acho que não estavam fazendo sem vontade , mas cada pessoa estava com sentimento de 

desempenhar um papel importante como um membro da cor. Se empenharam de coração na batalha de torcida. 

  Desta forma , o encanto do San Chuu não seguir em frente com grandes forças de um super star , mas 

mesmo que seja em pequenos passos , é tentar seguir em 

frente cada um dando um passo de cada vez. 

  Além disso , este ano o San Chuu tem mais um 

``Encanto``. Slogan estudantil é ``Três forças`` = ``Força 

total`` , ``Colaboração`` e ``Imaginação``. É um San Chuu 

cheio de encanto!  
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Sobre o estado do festival esportivo Nagomisai , veja o blog do diretor do San Chuu. 

O encanto que foi mostrado no festival esportivo Nagomisai do Sanchuu  

Trabalhando juntos para produzir 

Batalha de torcida   Todo mundo é importante 



  
 

 

 

  Acredito que os pais , todos da região já deve ter ouvido dos 

alunos , visto na TV ou visto no jornal e muitos já devem estar 

sabendo.  

  No momento , aos poucos o estado de aprendizagem na escola 

escola está mudando aos poucos. Juntamente com os livros , 

materias didáticos e livros de exercícios , será realizado estudos 

utilizando um tablet PC por pessoa. Utilizando de forma eficaz , 

poderá aprofundar ainda mais a aprendizagem das crianças.    

Atualmente , estamos ajustando o ambiente de hardware e 

software para esse fim , mas , no futuro , a educação escolar com 

esses computadores irá progredir. 

  Gostaria de apresentar as cenas reais de uso na sala de aula do 

San Chuu até mesmo na nas publicações da notícia da escola 

futuro. 

 

 

 

 

 

Estudo de pesquisa utilizando o tablet 

Estamos utilizando também o monitor grande 

da sala de aula 

 


