
＜Chegar＞ ８：００～８：２０  Saída １１：４０ aprox. 

（Mesmo que chegue na escola antes das 8:00,não poderá entrar na sala de aula. Por favor, não 

chegue muito cedo.) 

・Olhe a lista da nova classe fixada na janela ao lado do pátio do 1º andar do prédio sul da escola e 

confirme sua classe. 

・Vá para a nova sapateira da 5ª série e coloque seus sapatos onde está escrito seu nome. 

* Somente os alunos da classe 1 da 5ª série entram pela escada central. 

・Vá para a sua nova sala de aula e siga as instruções ,sente-se e aguarde. 

＜Programação＞ (1) Cerimônia de abertura (2) Atividade de classe (3) Atividades de classe 

＜Trazer＞・Randoseru（Colocar os livros didáticos e levar para casa）・Sapatilha・Chapéu de 

segurança ・2 panos de limpeza・Estojo・Caneta de escrever o nome・ Caixa de materiais・ Sacola 

de recados（Para colocar folhas de atividade）・ Livro para leitura ・Cartão de verificação de saúde  

６（qui）Cerimônia de entrada/Abertura Saída 11:40  

７（sex）Fotografia de classe【Saída 11:２５】 

１０（seg）～１２（qua）３aulas【Saída 11:３５】 

１３（qui）Início da refeição 【Saída 1３:２0】 

１４（sex）Despedida dos prof. Exame de vista e medição 

corporal 【Saída １４：２５】 

１７（seg）４ aulas【Saída 1３:２0】 

１８（ter）４ aulas【Saída 1３:２0】 

１９（qua）Comitê【Saída 1４:２５】 

２０（qui）Pagamento da mensalidade【Saída 1５:１５】 

２１（sex）【Saída 1５:１５】 

２２（sab）Aula presencial ３ aulas【Saída 11:２５】 

２４（seg）folga compensada 

２５（ter）、２６（qua）【Saída 1５:１５】 

２７（qui）、２８（sex）Visita domiciliar【Saída 1３:２０】 

Yoshihama Shogakko- Informativo da 4ª série-Edição Férias de Primavera                   24 de Março（sex） 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada por esse ano! 
A primavera está prestes a chegar.O ano passou muito rápido. E o crescimento das crianças foi um espetáculo 

para ser apreciado. Não tivemos muitas oportunidades de nos reunir em nossa série, mas fiquei impressionada ao 

ver que todas as crianças puderam se voltar para a pessoa que estava falando e ouvir atentamente o que estava 

dizendo durante a reunião de educação física. Com o slogan "For You", agimos pensando nas pessoas ao nosso 

redor, nos envolvemos em várias atividades e cada um de nós cresceu muito. Espero que se tornem alunos 

maravilhosos da 5ª série no próximo ano e que sejam líderes da Yoshihama Shogakko 

Os pais sempre nos apoiaram calorosamente. Muito obrigado por seu apoio e cooperação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

・Por favor, lave o Kit de pintura e o Kit de caligrafia 

durante as férias, verifique o conteúdo e reponha 

oque estiver faltando.Por favor reponha os ítens da 

caixa de materiais também. 

・A escola comprará os cadernos e o caderno de recados 

para os alunos da 5ª série. 

・O Crachá, Bolsa 2 em 1 para prevenção de desastres, 

Bolsa de expedição, livros de mapas, não serão 

levados para casa e serão mantidos na escola . 

・Pedimos aos pais para ler : Como passar as Férias de 

Primavera e cooperar para que seus filhos possam ter 

férias de primavera seguras e satisfatórias. 

 

･Por favor, siga as instruções do novo professor de sala de aula 

sobre a data e hora para trazer seu tablet para a escola. 

・Prepare o ambiente de carregamento em casa.･ 

・Recarregue -o em casa 


