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   Feliz ano novo! Conto com vocês neste ano também. 

Falta apenas 3 meses até virarem alunos da 3ª série. Gostaria de fornecer orientações sólidas em 

termos de aprendizado e vivência para que as crianças possam avançar para a 3ª série com 

confiança. Estamos ansiosos para estudarmos juntos este ano. 

 Programação de Janeiro ○ Como regra geral, os alunos da 2ª série terão 6 aulas às terças-

feiras (saída às 15:45) e 5 aulas nos outros dias da semana. 

Principais programações de Fevereiro 

 

1日（qua）  Reunião geral  

１０日（sex）   Mensalidade 

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

２２日（sex）   Teste gambari de kanji 

２７日（seg）   Festa de despedida da 6ª série 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
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 Dia da 
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Saída 11：40 

Mensalidade 

Início 

refeição 

Reunião 

Kakizome 

Semana de 

treino de 

pular corda 

Piscina 

1ª･2ª aula 

･･･Classe 1･2 

3ª･4ª aula 

･･･Classe 3･4 

Exposição de 
Arte Infantil 
da Cidade de 
Takahama 
(Museu de Arte 
do Kawara) 
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Exposição de 
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da Cidade de 
Takahama (Museu 
de Arte do 
Kawara) Dia da 
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Kakizome 
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 Piscina

（Classe 1･2) 
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Maratona da 

cidade de 

Takahama 

    

 

 

  

Desconto de janeiro 

Refeiçã o   4,800円 

Materiais       0円 

Total      ４，８００円 

※Débito dia １０. Por 

favor verifique seu 

saldo bancário. 

10 de janeiro de 2023 

Informativo da 2ª sé rie 

Versã o de janeiro 



 

 Sobre as fotos da aula do cotidiano ★ 

 Vamos coletar fotos para serem usadas na aula de 「Me conhecendo」 na aula 

do cotidiano. Em 1º lugar, pedimos que, dê ao seu filho(a) uma foto de 

「quando ele tinha 0-2 anos」 até o dia 13 (sex). Já que vamos fazer um 

teste, por favor, coloque-o em um envelope ou sacola com o nome para que não 

seja visto por outras pessoas. Além disso, as crianças farão entrevista às 

pessoas da casa como elas eram quando a foto foi tirada, o que gostavam e a origem de seu nome. 

Contamos com a sua colaboração. 

 

 Sobre a Exposição Kakizome ★ 

 
 No dia 11 de janeiro (qua), teremos uma reunião kakizome. Os trabalhos Kakizome serão exibidos 

no ginásio. Dê uma olhada nas obras-primas da reunião do kakizome que praticaram na aula e 

durante as férias de inverno. 

 Exposição Kakizome 

18 de janeiro (qua), 19 (qui)    ８：３０～１７：００ 

  20 de janeiro (sex)             ８：３０～１６：００ 

（O último dia o horário de término será mais cedo） 

 

 Sobre o planejamento de se mudar ★ 

 Se planejar se mudar, por favor nos avise o mais rápido possível. 

 

 


