
えがお 
á já vai começar as férias de inverno. 

  Como passou rápido, já estamos rumo ao fim do ano. Durante as férias de inverno, há muitos 

eventos divertidos, como Natal e Ano Novo, e acho que as crianças estão ansiosas por isso. Por favor, 

leia 「Como passar as férias de inverno」 e leve uma vida normal. Esperamos que tenham uma férias 

de inverno satisfatórias e antamos ansiosos para ver sua evolução. Tenha umas boas férias de 

inverno. 

 Sobre as lições das férias de inverno  

Lição Contedo, regulamentos, etc. 

 

Nisshi 

 

・Prossiga de forma planejada. 

・As respostas serão entregues aos pais no dia da reunião de pais. Verifique as 

respostas, corrija os erros e entregue na escola. 

 

Treino do Kakizome 

・Distribuiremos 3 folhas p/ prática, 1 folha do modelo da escrita e 1 lápis 

kakikata. Traga a melhor folha que conseguir escrever. 

・Escreva seu nome em hiragana. 

・O modelo e os lápis serão usados novamente na escola. Por favor, traga-o para 

a escola no dia 10 de janeiro. 

 

Folha de atividade 

de multiplicação 

・Faça conforme planejado. 

・A folha com as respostas serão entregues aos pais no dia da reunião de pais. 

Corrija, arrume e entregue na escola. 

Cartã o de pular corda ・Por favor, pinte a técnica que você conseguiu pular. 

・Irão continuar pulando corda nas aulas de educação física a partir de janeiro. 

Por favor, encoraja-os a pular o máximo possível. 

Ajuda em casa ・As férias é uma oportunidade para ajudar em casa. Deixe-os ajudá-los bastante. 

 

  ① Reunião geral ② Atividade de série ③ Atividade de série  Saída  １１：４０ 

（ter）  Reunião geral, 3 aulas, Saída １１：４０, mensalidade 

11日（qua）  Início da refeição, reunião Kakizome 

12日（qui）  Semana de treino de pular corda 

  14日（sab）  Exposição da Arte Infantil da Cidade de Takahama（até dia 15） 

  18日（qua）  Exposição do kakizome（até dia 20）, medição corporal 

19 de dezembro de 2022 

Informativo da 2ª sé rié 

Versã o fé rias de inverno 

《 Trazer 》  □ Caderno de recado,□ Estojo,□ Kit de segunda （ Sapatilha,Uniforme 
ginástica ） , □ 2 panos de limpeza, □ Tablet, □ Nisshi, □ Folha de atividade de 
multiplicaçã o,□Kakizome（1folha）,□Modelo do kakizome,□Lápis Kakikata,□Cartã o de 
pular corda , 



  

Na aula de「Auto-conhecimento」de janeiro, planejamos realizar entrevistas em casa sobre eles mesmo, 

quando éramos bebes e usar imagens e fotografias para resumir os resultados. Portanto, prepare uma foto 

(cópia colorida também é aceitável) que possa ser colada na planilha. Informaremos a data para trazê-

lo no caderno de recado, após janeiro. Por favor, 「escreva o nome」 e a idade de seu filho quando 「a 

foto foi tirada」 no verso da foto. Se você tiver alguma dúvida, como quando os preparativos são difíceis, 

entre em contato com a escola. As quatro fotos a seguir são necessárias. 

 

 

 

 

 

 

Irão levar para casa o lápis e o modelo. Dê uma olhada no modelo e peça para praticar. Não pode usar a 

borracha no dia da competição. Traga o lápis e o modelo de como escrever depois das férias de inverno. Se 

necessário, prepare lápis semelhantes em casa. 

Sobre a confirmação dos materiais do Shuji  

Não levaremos a caixa de materiais para casa, mas verifique com seu filho e compre os itens que estiverem 

faltando. Verifique também o conteúdo do kit de pintura. 

Verifique o conteúdo do estojo também. 

 

 

 

 

★Sobre os dias de fechamento da escola durante as férias de final de ano e ano novo★ 

Durante os feriados de final de ano e ano novo, as escolas de ensino fundamental e médio da cidade estarão 

fechadas nas seguintes datas. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os pais. 

(Data) De 29 de dezembro (qui) a 3 de janeiro (ter) 

Durante o período em que a escola estiver fechada, não haverá funcionários na escola, assim como aos 

sábados e domingos. Se você tiver um contato urgente, entre em contato com o Conselho de Educação da 

Cidade de Takahama (Takahama-shi kyōiku iinkai) (52-1111). 

 

4・5 lápis, 1 lápis vermelho, 1 lápis azul, borracha (quadrada), régua (não dobrável), apontador de 

lápis (se necessário), 

tampa (se necessário)  

 0 ano 2 anos 
 3 anos 5 anos 
creche/jardim de infância (jardim 1,2,3) 

 6 anos 1ª série  
 7 anos 2 ª série  

Pedimos que prepare 1 de cada. 


