
 

 

 

 

 

 
  O tempo passa rápido e faltam apenas dois meses para acabar o ano como alunos 

da 3ª série.Outro dia, fomos ao corpo de bombeiros fazer uma visita como parte da aula 

de estudos sociais. Pudemos aprender muito sobre os caminhões de bombeiros e 

quartéis de bombeiros em detalhes. Creio que puderam sentir o esplendor dos 

profissionais que protegem a vida da cidade. Na aula de estudo abrangente, estamos 

nos preparando para a apresentação do aprendizado dos alunos da 2ª série enquanto 

discutimos em grupos. Sinto que estão crescendo, pensando muito sobre como 

transmitir o que aprendram até agora para os alunos da 2ª série. 

Embora a primavera esteja próximA, os dias frios continuam. Por favor, cuidem bem 

da gestão da saúde do seu filho(a) e espero que possam passar o tempo resumindo o ano letivo em plena saúde 

  

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

   １ ２ ３ ４ 

   

 

Reunião geral 

Reunião 

explic do 

ingresso 

escolar 

Teste de 

habilidade 

acadêmica 

（Jap・Mat） 

  

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

  Apresentação 

do 

aprendizado 

dos alunos 

da 2ª série２

（３-１・３-２） 

Apresentação 

do 

aprendizado 

dos alunos 

da 2ª série２

（３-３・３-４） 

 Mensalidade Dia da fundação 

nacional 

１２ １３ １４ 15 １６ １７ １８ 

Dia da 

família 

Eleição da 

associação 

infantil 

 Semana de 

estudo Teste 

Gambari（～

2/03） 

   

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

   Teste Gambari 

de kanji 
Aniversário do 

Imperador 
 Ningyo-koji Hina 

Meguri ( bonecos) 

（～5/03） 

２６ ２７ ２８     

 Despedida da 6ª 

série 

  

 

   

 

Obs: a tradutora estará na escola nos dias  
 

3(sex)9:00 as 12:00    6(seg) 9:00 as 15:00    10(sex) 9:00 as 12:00     

13(seg)9:00 as 15:00   17(sex) 9:00 as 12:00  20 (seg) 9:00 as 15:00    

27(seg) 9:00 as 15:00 

Takahama Shiritsu 

Yoshihama Shogakko  
  

Informativo da 3ª série Versão de fevereiro 
30 de Janeiro de 2023（seg） 

 

 

Mensalidade de Fevereiro 

Refeição ５，４００円 

Material    ２２０円 

Total ５，６２０円 

 

Débito dia ：10/02 



  

〈Principais Atividades de Março〉 

３日（sex） Teste Gambari de Matemática 

７日（ter）～９日（qui）Aulas de ４０min  Saída １５：１５ 

１０日（sex） Aulas de ４０min  Saída １４：２５ 

１７日（sex） Fim da refeição・4 aulas Saída １３：２５ 

２０日（seg） Formatura（３ª série folga） 

２２日（qua）～２３日（qui） ３ aulas Saída １１：４０ 

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

 ※O cronograma pode sofrer alterações devido à disseminação da infecção pelo novo coronavírus.  

O 3º Teste Ganbari de Kanji/Matemática está se aproximando. A partir do dia 15 de fevereiro co

meça a semana do teste. Por favor, incetivem as crianças em casa para que possam praticar ativame

nte com o objetivo de passar no teste. Pontuação de 80 pontos ou mais para passar . 

 

Matéria Teste Gambari de kanji Teste Gambari de matemática 

Data 22/02（qua） 3/03（qua） 

Questões Kanji Doriru ○下 P２７、３３、４３、５１ Keisan Doriru ○下  P２０～２４、P２７～３６、P３８～４

５ 

Método  

de estudo 

Haverá perguntas para escrever e 

ler kanji. Orientamos os alunos a 

prestar atenção em 「とめ」「はね」

「はらい」, etc. Por favor, incentive

m-os em casa para que possam es

crever regularmente . Folhas de e

xercícios serão distribuídas como t

arefa de casa, circule e faça a cor

reção em casa 

Usaremos o caderno de exercício de cálculos 

que usamos das últimas vezes. Se acabar o c

aderno , compre um de 5 mm. Pratique em c

asa em seu caderno enquanto consultao Keisan 

Doriru. Circule e, se houver algum erro, refaça 

e entregue  

 

 

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

 

 Não haverá mensalidade em março. Crianças com valores diferentes devido a mudança, pular refeições, etc. serão 

notificadas separadamente.  

 

 

 


