
ひだまり 

 

 

Como o tempo passou rápido e já estamos chegando em março. As crianças 

evoluiram e cresceram muito no último ano. Se tornaram uma criança que olha para o 

próximo e os ajudam. Tornaram-se uma criança que alinha chinelos do banheiro 

mesmo que ninguém esteja olhando. Uma criança que arruma e recolhe o lixo na hora 

do intervalo. Uma criança que descobre a bondade e o trabalho árduo de seus amigos 

e transmite a todos. A sala de aula tornou-se um local como o sol aconchegante. 

A partir de abril, finalmente estarão na 2ª série. Parece que já estão começando a pensar 

em querer ser como os alunos da 2ª série e querem ser um modelo para os novos calouros. 

Todos os professores responsáveis trabalharão juntos para apoiar as crianças que vão 

para a 2ª série. Esperamos vê-lo em março. Além disso, como medida preventiva contra o 

novo coronavírus e a influênza, continuaremos incentivando o corpo docente a lavar as 

mãos com frequência e a cuidar da saúde. Por favor, tome precauções em casa também. 

 

 Se planeja se mudar, informe-nos o mais rápido possível. 

Sobre o crachá 

Alteraramos o crachá para a escrita em kanji. O crachá foi feito com o nome que   

confirmamos antiormente, deixe de prontidão quando recebe-lo. Traga-o para a     

escola em um estado onde eles conseguem prendê-lo em suas roupas até dia 6    

(seg) de março. A partir de 6 de março, usaremos crachás em kanji na escola. Para 

obter maiores detalhes, consulte o verso. 

 

    Programação de março 

３日（sex） Teste gambari de matemática 

① ②Piscina Classe１・２、③④ Piscina Classe ３・４ 

６日（seg） ①② Piscina Classe １・２ 

   ７日（ter）～１０日（sex） 5 aulas de 40 min Saída １４：２５ 

１３日（seg） ①② Piscina Classe ３・４ 

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

１７日（sex） Fim da refeição, ４ aulas, Saída １３：４０  

２０日（seg） Cerimônia de formatura, folga das séries da 1ª a 5ª série 

２１日（ter） Dia do Equinócio Vernal 

２２日（qua） ３ aulas,  Saída １１：４０ 

２３日（qui） ３ aulas,  Saída １１：４０ 

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

２７日（seg） Início das férias de primavera 

  Principal programaçóes de abril 

 ６日（qui） Cerimônia de ingresso/retorno escolar 

１３日(qui) Início da refeição escolar (2ª a 6ª série) 

 

24 de fevereiro de 2023 

Versã o de Março 

Desconto de março 

     Refeiçã o      ０円 

     Materiais     ０円 

     Total       ０円 

※No mês de março nã o 

haverã  desconto. 



Alfinete 

Colocar na roupa。      

 

 

 

 

 

Costurar com linha 

para colocar. 

 

※ Como o pano de base é fácil de rasgar ao colocá-lo e retirá-lo todos os dias, algumas 

pessoas criaram maneiras de prender o alfinete. Aqui estão alguns exemplos para sua 

referência. 

①   ＜Frente＞      ＜Verso＞        ②  ＜Frente＞       ＜Verso＞

    

 

③  ＜Frente＞       ＜Verso＞ 

      

     ① Costure o alfinete na parte de trás do pano de base. 

②  Corte a parte superior do pano na base, insira o alfinete e costure. 

③  Coloque-o na caixa de crachá vendida nas lojas. 

 
Por favor deixe o crachá preparado. 

吉 浜 小 
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