
えがお 
Tivemos uma experiência na area de bem-estar no Clovertown

  Fomos convidados para visitar「Clovertown」, uma apresentaçã o de aprendizado abrangente para 
alunos da 3ª sé rie, e experimentaram a experié ncia de bem-estar. Colocamos mã scara nos olhos e 
subimos as escadas, foi colocado em uma cadeira de rodas e aprenderam a linguagem de sinais. 
Depois de completar a experié ncia, as crianças compartilharam suas impressõ es, dizendo: 「Quando 
eu andava com a mã scara nos olhos, nã o sabia por onde estava andando」 e 「estamos ansiosos para 
estudar na 3ª sé rie」. Acho que eles estã o ansiosos para se tornar alunos da 3ª sé rie para participar 
do recital e da preparaçã o de flautas e materiais de escrita. Falta apenas 1 mé s para se tornarem 
alunos da 3ª sé rie. Para poder avançar para a prõ xima sé rie com confiança como um excelente aluno 
da 2ª sé rie, gostaria de fazer um resumo sõ lido de seus estudos e de suas vidas. Contamos com seu 
apoio e cooperaçã o contí nuos. 
 

Programação de março
Como regra geral, os alunos da 2ª série terão 6 aulas às terças-feiras (saída da escola às 15:45) e 5 aulas nos outros dias da semana. 

６日（qui）   Cerimônia ingresso/retorno escolar 

1３日（qui）   Início da refeição escolar 

２２日（sab）   Visita dos pais a escola・Reunião geral da PTA 

2４日（seg）   Férias compensatória do dia 22 

2７日（qui）・2８日（sex）・5月 1日（seg）・2日（ter） 

   Visita residêncial(Apenas para quem quiser) 

Sobre mudança

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

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado 

   １ ２ ３ ４ 

 

 

    Teste 
gambari de 
matemática 

 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

 Mensalidade 40 min de 
aula 
Saída 15：15 

40 min de 
aula 
Saída 14：25 

40 min de 
aula 
Saída 14：25 

40 min de 
aula 
Saída 14：25 

 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

Dia da família
（SemーTV.Game） 

    Fim da 
refeição 
4 aulas 
Saída 13：25 

 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 Cerimônia de 
formatura 

(Folga para 
os alunos da 1ª 
a 5ª série) 

Equinócio 

Vernal 

3 aulas 

Saída 11：40 

3 aulas 

Saída 11：40 

Cerimônia de 
conclusão do 
ano letivo 
3 aulas 
Saída 11：40 

 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１  

 Início das 

férias de 

primavera 

(até 5 de 

abril) 

   

 

 

  

22 de maio de 2023 

Informativo da 2ª sé rie 

Versã o de março 

Desconto de março 

Refeiçã õ   ０円 

Material   0円 

Total      ０円 

 

※ Nã õ hãvérã  déscõntõ ém 

mãrçõ. Muitõ õbrigãdõ põr 
ésté ãnõ. 


