
Desconto de fevereiro 

    Refeiçã o      ４，０５０円 

    Materiais          ０円 

 

    Total         ４，０５０円 

 ※Débito dia 10. 
※ Por favor verifique seu 

saldo bancário. 

おひさま 

10 meses depois de entrarem na escola, as crianças cresceram muito no convívio 

com os amigos. Já passou muito tempo, e faltam apenas 2 meses para acabar a vida 

da 1ª série. Em termos de aprendizado e vida, vamos resumir e refletir sobre o ano 

para que possamos sentir o crescimento. Agradecemos seu apoio e cooperação 

contínuos. Como medida preventiva contra o novo coronavírus e a gripe, 

continuaremos incentivando nossos colaboradores a lavar as mãos com frequência e 

a cuidar da saúde. Por favor, tome precauções em casa também. 

Estudaremos sobre a「vida」em fevereiro. Sob o tema「Meu feliz aniversário」, os alunos  

da 1ª série aprendem que seu aniversário é um dia importante para eles nascerem neste

 mundo e que eles foram capazes de crescer por causa de sua família e das pessoas  

ao seu redor. Esperamos que, por meio desse aprendizado, as crianças possam tratar as

 pessoas ao seu redor com um sentimento maior de gratidão. 

  【Data】 Teste Kanji・Katakana  22/fev(qua)  Teste gambari de matemática ３/mar(sex) 

【Questões de prova】  ★Kanji Doriru 上５０  下１０  １６  ２０  ２４  ２８ 

Folhas de atividades de katakana 

★Sansu no tomo ｐág ４９～ｐág ５４１１ （até 「contas utilizando o nº１００」） 

 Como nos anos anteriores, uma pontuação de 80 ou superior é considerada  

aprovação. Vou continuar praticando com seu dever de casa. Pedimos a sua  

colaboração para que você possa estudar sistematicamente em casa. 

    Programação de fevereiro  ※ ① representa a 1ª aula. 

１日（qua） Reunião geral  

３日（sex） ①② Piscina classe １・２ 

１０日（sex）  Mensalidade 

１３日（seg） ①② Piscina classe １・２ 

１５日（qua） Semana estudos gambari teste（até dia ２/mar） 

 ①② Piscina classe ３・４ 

2０日（seg） ①② Piscina classe ３・４ 

２２日（qua） Teste gambari kanji 

２３日（qui） Aniversário do imperador 

２７日（seg） Reunião de despedida da 6ª série ⑤ aula 

  Principais eventos de março 

  ３日（sex） Teste gambari de matemática ①② Piscina classe １・２ ③④ Piscina classe ３・４ 

６日（seg） Mensalidade ①② Piscina classe １・２ 

７日（ter）～１０日（sex）  Saída 14:25 

 １３日（seg） ①②Piscina classe ３・４ 

 １５日（qua） ①② Piscina classe １・２ ③④ Piscina classe ３・４ 

１７日（sex） １ª～４ª série, ４ aulas, Saída １３：２５ 

２０日（seg）  Cerimônia de formatura 

２１日（ter）  Equinócio Vernal 

２２日（qua） ３  aulas  Saída １１：４０ 

２３日（qui） ３  aulas  Saída １１：４０ 

２４日（sex） ① Cerimônia de conclusão do ano, 3 aulas Saída １１：４０ 

２７日（seg）  Início das férias de primavera 

 

27 de janeiro de 2023 

Versã o de fevereiro 



Escreva o nome no pano ou escreva no 

verso em um lugar fácil de entender. 

Escreva o nome do chapéu em letras 

grandes na touca. 

Programação das aulas de natação para fevereiro e março 

 Classe １ e ２ Classe ３ e ４ 

１ª vez  ３ Fevereiro （sex）  １ª～２ª aula １５ Fevereiro （qua）   １ª～２ª aula 

２ª vez １３ Fevereiro （seg）  １ª～２ª aula ２０ Fevereiro （seg）   １ª～２ª aula 

３ª vez ３ Março     （sex）  １ª～２ª aula ３ Março     （sex）    3ª～4ª aula 

４ª vez ６ Março     （seg）  １ª～２ª aula １３ Março     （seg）   １ª～２ª aula 

５ª vez １５ Março     （qua）  １ª～２ª aula １５ Março     （qua）   3ª～4ª aula 

 

Sobre a aula de natação (republicado da edição de janeiro) 

As aulas de natação são realizadas de fevereiro a março para os alunos da 1ª série. O local 

é o Copan Sports Club Takahama. Planejamos ter aulas de 2 horas por dia (incluindo 

transporte e troca de roupas) por um total de 5 dias. A programação de cada turma será 

anunciada na edição de fevereiro e no informativo de série. 

〇Irão de ônibus. O horário de embarque do ônibus está programado para ser por volta das 

8:40 para a 1ª e 2ª aula, e por volta das 10:40 para a 3ª e 4ª aula. 

〇É uma instrução curso a curso com base no questionário de habilidade de natação que nos 

forneceram anteriormente. 

〇Certifique-se de nomear todos os pertences. 

○Agradeceria se pudesse praticar em casa para poder trocar de roupa sem problemas. 

Além disso, se seu filho(a) tiver cabelo comprido, certifique-se de que ele(a) possa 

enfiá-lo na touca. 

〇Se não conseguir amarrar o cordão do maiô de menino sozinho, substitua-o por elástico. 

〇O uso de culos  de uso livre, contanto que consiga cuidar e manusear por conta prpria. 

Faa ajustes e reparos em casa. 

○Será uma instrução de natação na estação fria. Por favor, tome medidas contra o frio. 

○ O aquecimento é feito dentro do prédio do Copan (vestiários, etc.), dentro do ônibus e 

em cada sala de aula da Escola Primária Yoshihama. 

○ Depois de voltar para a escola, você pode usar uma toalha até secar o cabelo. 

〇Caso não se sinta bem e queira assistir a aula de natação, por favor, informe-nos 

escrevendo o motivo no caderno de recados, tal como faria numa aula normal de educação 

física. 

〇Mantenha as unhas curtas. (Para prevenção de lesões)       〈Exemplo〉 

〈 O que levar nas aulas de natação〉                                            

□Maiôs escolares azul marinho ou preto, maiôs unissex (maiôs sem    

gênero), etc. ※Trajes de banho 2 peças também são aceitos. 

Evite saias, babados, fitas e outras decorações. 

□ Touca de natação (malha) 

□ Toalhas para enxugar o corpo, como toalhas de banho 

□ Óculos (para quem quiser) 

□ Rash guard (para quem quiser) 

□ Uma bolsa para um maiô 

 

Se você planeja se mudar, informe-nos imediatamente. 


