Ref. Open Campus do Tono Kouko
東濃高校オープンキャンパスについて
1 DATA :

ポルトガル語

26 (qua) e 27 (qui) de julho de 2017, dàs 13:30 às 16:00
※ Horário de recepção de ambos os dias: dàs 12:50 às 13:25

2 LOCAL: Escola Colegial Touno Kouko (Kani-gun Mitake-cho Mitake 2854-1)

3 CONTEÚDO:
(1) Recepção: (dàs 12:50 às 13:25)

【Pátio no 1º. andar do ginásio esportivo】

(2) Explicação geral sobre a escola: (dàs 13:30 às 14:00) 【Salão do 1º. andar do ginásio esportivo】
・Apresentação do cotidiano escolar feito pelos alunos.
(3) Aula simulada: (dàs 14:10 às14:50)
【Respectivas salas de aula】
・Desejamos realizar cada curso, com aproximadamente 10 alunos.
・Escolha 1 curso entre os 11 cursos abaixo:
(4) Visita aos clubes de atividades extracurriculares(Bukatsudo): (dàs 15:00 às16:00)
・Visita livre aos respectivos clubes
【Respectivos locais de atividade dos clubes】
“Diversidade das palavras”
…Vamos pensar sobre palavras, focando-se em palavras comuns
“Vamos procurar o centro de gravidade!”
Matemática
…O centro da gravidade é o centro do peso. Vamos pensar juntos no método infalível
de calcular.
“Vamos
usar o Inglês e se comunicar!”
Inglês
…Gosta de Inglês? Vamos ter um contato divertido com o Inglês através de jogos.
História Mundial “A cultura Chinesa”
…Vamos pensar sobre a cultura da era Chinesa de Dinastia Sui e Tang, através de
obras de arte e religiões.
Vamos
passear na Era Edo
História Japonesa
…Vamos ver a cultura e o cotidiano das pessoas de Edo através de figuras.
Bandeiras nacionais do mundo
Geografia
…Vamos descobrir as características dos países através das bandeiras nacionais
“É possível fazer um espelho com prata e açúcar! ～O mistério da reação quimica!~”
Química ①
…Gosta de experiências? Nesta aula faremos a experiência tentando fazer o “espelho”
“Vamos procurar os elementos!”
Química ②
…“Matéria X”. Vamos deduzir quais são os elementos incluso nesta matéria.
L.Japonesa

“Os mistérios da visão ~ O cérebro está sendo enganado?~”
…Nem tudo que enchergamos é verdadeiro!? Vamos experimentar!
“O que é negócios? ~Vamos experimentar a usar o computador ~
Negócios
…Vamos experimentar a aula de “Negócios” com a aula prática de computação.
Vamos experimentar a expressar com sons, o que tem ao seu redor!
Nihongo
…Vamos exprimir o que tem ao seu redor, usando a onomatopeia!
(para alunos estrangeiros)
➡ Aquele que deseja participar, fale com o professor encarregado. Esperamos por você!
Biologia
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