
 

 

 

 

 

 

  A primavera está prestes a chegar. No dia 20 de março, os alunos da 6ª série deixaram 

o Yoshihama Shogakko. As crianças da 3ª série finalmente ingressarão nas séries 

superiores após as férias de primavera. 

As crianças cresceram muito no ano passado. Na 4ª série, a classe mudará. Espero que 

façam novos amigos em sua nova classe e cresçam ainda mais. Os pais cooperaram 

conosco de várias maneiras ao longo do ano. Muito obrigada. 

Por favor, leia : Como paasar as Férias de Primavera com atenção e mantenha-se saudável e seguro. 

Data：Dia 6 de Abril(qui) Venha de randoseru e chegue na escola até as 8:20 

◎O nome da nova classe está fixado na janela do 1º andar do prédio sul da escola (pátio).  

Depois de verificar sua classe, coloque os sapatos na nova sapateira da 4ª série (entrada central) 

e espere na nova sala de aula (3º andar do Edifício Norte).  

Programação・Conteúdo Trazer 

① Reunião geral 

② Atividade de classe 
（Distribuição dos livros didáticos） 

③ Atividade de classe 

Saída １１：４０  

□Sapatilha    □Livro para leitura（Nesse dia usaremos duran

te a hora de espera）   

□caixa de materiais    □Caneta de escrever o nome     

□Cartão de verificação de saúde 

□1 pano de limpeza（Sem nome）     

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

      １ 

       

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

    Cerimônia de 

abertura/Retorno 

escolar 

３ aulas 

Saída １１：４０ 

Fotografia de 

classe 

３ aulas 

Saída １１：２５ 

 

 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

 ３ aulas 

Saída １１：３５ 

３ aulas 

Saída １１：３５ 

３ aulas 

Saída １１：３５ 

 Início refeição・

limpeza 

 ４ aulas 

Saída １３：２０ 

Despedida 

dos profº 

transferidos  

5 aulas 

Saída １４：２５ 

 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

 ４ aulas 

Saída １３：０５ 

４ aulas 

Saída １３：２５ 

４ aulas 

Saída １３：２０ 

 

Saída １５：１

５ 

 

Saída １５：１

５ 

Visita dos 

pais a escola, 
3 aulas 

Saída １１：２５ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 28 ２９ 

 Folga 

compensada do 

dia ２２ 

Saída １５：１５ Saída １５：１５ ４ aulas 

Visita 

residencial 

Saída １３：２０ 

４ aulas 

Visita 

residencial 

Saída １３：２０ 

 

３０       

Takahama Shiritsu  

Yoshihama Shogakko  

  

Informativo da3 ªsérie-Edição Férias de Primavera 

23 de março de 2023（qua） 

 

 



○Verifique e reabasteça a caixa de materiais, Kit de Pintura, Kit de caligrafia, etc. 

【Oque colocar dentro da caixa de materiais】 

□lápis de cor (Kupy)  □Giz de cera（Kurepasu）  □Cola bastão 

□Tesoura         □Durex   □Cola líquida 

□Feruto pen ( quem tem） □Compasso  □□ Régua triangular    □Bússola    

□Canetas de escrever nome（Coloque dentro do estojo ou da Caixa de materiais） 

 

○A escola irá comprar os cadernos e o caderno de recados dos  

alunos da 4ª série 

 

○O novo professor de classe dará instruções sobre quando trazer  

o tablet. 

 

○ Durante as férias de primavera, os seguintes itens serão mantidos na escola  

Bolsa de expedição, bolsa 2 em 1, crachá, Nobiyuku Takahama, atlas, 

Livros didáticos de saúde e  artes 下 

 

 

○A partir da 4ª série, a carga horária semanal será alterada da seguinte forma. 

Segunda-feira：５aulas 【Apenas dia que tiver Clube: 6 aulas】 

Terça～sexta-feira：６aulas 

 

 

Se você planeja se mudar, por favor informe-nos imediatamente. 


