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  Podemos sentir a primavera na luz do sol brilhando na sala de aula. No ano passado, as crianças 
evoluiram incrivelmente bem. Em termos de aprendizado, agora posso ver que eles estã o se 
esforçando para resolver problemas difí ceis por conta pró pria. No dia a dia, aprendeu a ajudar os 
amigos que estã o com problemas e a conversar uns com os outros para ajudã -los a alcançar seus 
objetivos. 
  A partir de abril, serã o alunos da 3ª sé rie. Durante as fé rias de primavera, seria bom revisar o 
aprendizado da 2ª sé rie no tablet e organizar a caixa de materiais para se preparar para a 3ª sé rie. 
Na 3ª sé rie, espero que os alunos sejam mais ambiciosos em vã rias atividades e aproveitem a vida com 
seus novos amigos. 
Gostaria de expressar minha sincera gratidã o a todos os pais por seu apoio e cooperaçã o ao longo do 
ano. Muito obrigado. 

 

Em princípio, os alunos da 3ª série terão 5 aulas às segundas e sextas-feiras e 6 aulas às terças, quartas e quintas-feiras.
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23 de março de 2023 

Informativo da 2ª sé rie 

 Versã o fé rias de primavera 



  

 Se vier muito cedo não poderá entrar na sala de aula

① Cerimônia de ingresso・retorno escolar 

②Atividade série 

③Atividade série（entrega dos livros） Saída 11：40 

  

・Randoseru（Para colocar os livros） ・Chapéu de segurança  ・Pano de mã ó・Tissue    

・Estojo・ ・Sapatilha ・Sacola de recado（fichário） ・Sapatilha ・2 panos de limpeza   

・Caixa de materiais（Lápis de cor, giz de cêra, tesoura, cola, durex, caneta de escrever o nome, caneta feruto pen, 

Kit régua triangular ( cola de madeira) 

 

※A presença será confirmada a partir das 8:20. Venha a escola a tempo de estar dentro de sala de aula da 

3ª série até as 8:20. 

※Veja a lista de alunos da 3ª série afixada no lado norte do prédio sul (o pátio com o playground) e 

verifique sua turma. 

Depois disso, coloque seus sapatos na sapateiras (entrada leste do prédio sul) com seu nome e entre na 

sala de aula da 3ª série. 

※A sala de aula da 3ª série está localizada no 2º andar do Edifício Sul. 

 

 ・A flauta e as ferramentas de escrita serão usadas na 3ª série. Por favor, mantenha-o em casa. 

 ・Inspecione a caixa de materiais, tintas, etc., e se houver algum item faltando, reponha-o.  

Verifique se o seu nome está escrito em tudo. 

· A princípio, os alunos da 3ª série terão 5 aulas nas segundas e sextas-feiras e 6 aulas nas terças, quartas e quintas-feiras. 

 ・Mantenha seu tablet em casa. Atualize seu sistema operacional. O novo professor de sala avisará  

você em abril sobre a data de trazer para a escola.   


