
24 de março de 2023 

Versão férias de primavera 

おひさま 

 

Um ano se passou desde a cerimônia de ingresso escolar. Quando entraram pela 1ª 

vez na escola, precisavam da ajuda dos irmãos e irmãs mais velhos da 6ª série, mas 

gradualmente conseguiram fazer mais coisas por conta própria. Eles se acostumaram 

com o cotidiano escolar e agora é capaz de levar uma vida gratificante, aprendendo, 

se exercitando e brincando. O tempo passou rápido, e a partir de abril, estarão na 2ª 

série. Pensando nos novos alunos da 1 ª série, escreveram uma mensagem e limparam 

a sala de aula. Todos eles se tornaram irmãos(ãs) mais velhos. As crianças que 

apresentaram uma grande evolução no ano. A partir da primavera, no novo ano letivo 

e nas novas turmas, esperamos que desenvolvam suas habilidades e expanda ainda 

mais suas possibilidades. 

Nós nos divertimos muito com as crianças durante todo o ano. Agradeço a todos os 

responsáveis pelo apoio dos responsáveis que pude ensinar confortavelmente. Nosso 

muito obrigado. Contamos com seu apoio e cooperação contínuos, mesmo na 2ª série. 

    Principais eventos do 1º semestre de abril ～ maio 

〈Abril〉  ※Há muitos dias que a programação mudará em abril. Pedimos que preste muita  

atenção na rotina diária do mês. 

６日（qui） Cerimônia de ingresso e retorno escolar, saída １１：４０ 

７日（sex）  Tirar Foto da série, 3 aulas. saída １１：２５ 

１０日（seg） 3  aulas. saída １１：３５ 

１１日（ter） 3 aulas. saída １１：３５ 

１２日（qua） 3  aulas. saída １１：３５ 

１３日（qui） Início refeição・limpeza, ４ aulas, saída １３：２０ 

１４日（sex） Despedida dos profº transferidos, 5 aulas, saída １４：２５ 

           Medição corporal e exame vista 

１７日（seg） ４ aulas, saída １３：２０ 

１８日（ter） ４ aulas, saída １３：２０ 

１９日（qua） ４ aulas, saída １３：２０ 

２０日（qui） Mensalidade, saída １４：２５ 

21日（sex） Saída １４：２５ 

２２日（sab） Visita dos pais a escola, 3 aulas. saída １１：２５ 

２４日（seg） Folga compensada do dia ２２ 

２５日（ter） Saída １５：１５ 

２６日（qua） Exame de audição, saída １４：２５ 

２７日（qui）  Visita residêncial, 4 aulas , saída １３：１５ 

２８日（sex）  Visita residêncial, 4 aulas , saída １３：１５ 

〈Maio〉 

 １日（seg） Visita residêncial, 4 aulas , saída １３：１５ 

 ２日（ter）  Visita residêncial, 4 aulas , saída １３：１５ 

 ３日（qua） Dia da constituição   FERIADO 

 ４日（qui） Dia do verde  FERIADO 

 ５日（sex） Dia da criança   FERIADO 

 ８日（seg） Reunião geral da escola 

１２日（sex） Estudo fora da escola 

１５日（seg） Mensalidade 

 



Cerimônia de ingresso e retorno escolar do ano 5º ano Reiwa (2023) 

 ○ Data ○  6 de Abril（qui） 

 ① Cerimônia de ingresso/Ativ escolar ② Ativ escolar ③ Atividade escolar, saída 11:40   

・Às 8:00, a lista da nova turma será afixada na janela voltada para o pátio do 1º

 andar do Edifício Sul. 

・Após confirmar a sala, suba as escadas centrais até a sapateira da 2ª série no  

2º andar e entre em sua sala às 8:20. 

・Mesmo que chegue à escola antes das 8:00, não poderá entrar na sala de aula. 

Por isso não chegue muito cedo. 

○ Trazer ○ 

  ・Sapatilha  ・Chapéu de segurança  ・Pano de mã o・Tissue  ・Estojo   

・Cx de materiais（Verifique o conteúdo de dentro） ・Sacola de recado（fichário） ・1 pano de limpeza   

※Distribuiremos livros didáticos. Por isso venha com randoseru. 

※O conteúdo da caixa de materiais, cola em bastão, durex, cola líquida, tesoura, lápis de 

cor, giz de cera, canetas de escrever nome, cakikata feruto pen, pincel (para escrever o 

Kakizome). Escreva seu nome em todos os seus pertences.

 ○Como regra geral, os alunos da 2ª série terão 6 aulas às terças-feiras (no caso da rotina normal, sairão da 

escola às 15:45) e 5 aulas nos demais dias da semana. 

○Os cadernos utilizados pelos alunos da 2ª série serão distribuídos no novo ano letivo. Não os compre. 

 ○Obrigado por preparar o novo crachá. O novo crachá será mantido na escola. 

 ○O kit de pintura, piano de sopro e o sansu land também são usados pelos alunos na 2ª série. Verifique e 

reabasteça com seu filho durante as férias para ver se falta alguma coisa ou se o nome apagou e prepare-se 

para o retorno em abril. Existem materiais didáticos como canetas de escrever o nome que foram adquiridos 

com as despesas de estudo para o novo ano letivo. Pedimos que use-o depois de escrever seu nome. 

 ○Não haverá dever de casa, mas recomendamos que você faça o auto-estudo para não esquecer o que 

aprendeu na 1ª série. Compramos Winter Work para revisão. Por favor, use-o para revisar os estudos. O 

restante de páginas que falta do  Winter Work varia de acordo com a série e o aluno. 

 ○Se você planeja se mudar no próximo ano letivo, notifique seu professor responsável o mais rápido possível. 

 

 

○Mantenha seu tablet em casa durante as longas férias. Levarão o tablet para casa 

durante as férias de primavera. 

○O novo professor responsável entrará em contato com você em abril sobre a data de trazer 

a criança para a escola. Por favor, mantenha-o em casa até avirmos vocês. 

○Usará o tablet até se formar no Chugakko. Prepare o fio de carregar. 

○Se for difícil para manter o tablet em casa por motivos familiares, entre em contato 

com professor responsável. Materemos guardado na escola. 


