
    

 

 

 

 

 

 

Falta 2 semanas para acabar o ano de 2022. Espero que tenham uma 

férias de inverno maravilhosa com seus filhos. Há muitos grandes 

eventos, como Natal e Ano Novo. Quero que passe um tempo tão 

significativo quanto possível com sua família. Esperamos vê-los de 

volta às aulas no dia 10 de janeiro, cuidando da sua condição física 

e da segurança no trânsito, passando férias saudáveis e seguras. 

Sobre a lição das férias de inverno 
 A lição das férias de inverno é como segue abaixo: Prossiga conforme você se planejar. 

Ve r if i c a r  Lição C o n t e ú d o 

 Nisshi as férias de 
inverno 

 Proceda de forma planejada, verifique・corrija de forma meticulosa. 

 

 

Treino da escrita 

do kakizome 

Distribuiremos o papel do kakizome e uma modelo. Pratique 

nos papéis que levar para casa e entregue a melhor escrita. 

 

 

Aprendizagem de 

prevenção ao crime 

Muito obrigado por sua cooperação no questionário da pesquisa 

de conscientização sobre prevenção ao crime no outro dia. Este 

ano, estamos aprendendo sobre a prevenção do crime durante o período 

de estudos gerais. Durante as férias de inverno, espero que façam 

o que puder por conta e prossigam com a pesquisa e o aprendizado. 

Sobre a programação do dia 10 de janeiro 

Data Conteúdo Trazer 

 

10 de janeiro 

(ter） 

Venha com de 

costume a 

escola 

 

８：２０～ ８：３５ YoshihamaKko Time 

８：３５～ ８：４５ Reunião Matinal 

８：４５～ ９：３０ Reunião geral 

９：４０～１０：２５ Atividade de série 

１０：５０～１１：３５ Atividade de série 

１１：３５～１１：４０ Reunião de término 

１１：４０～      Saída 

・Sapatilha・Estojo・Caderno de 

recado・cartão de verificação 

de saúde・Nisshi das férias de 

inverno・1 folha Kakizome 

・Modelo do kakizome 

・Material do shuji・ 

1 pano de limpeza ・Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Se planeja se mudar, informe-nos imediatamente. 

 

Ano 2022 

Informat ivo da 5ª  série  

Versão férias de 

inverno・ versão 

janeiro 

15 de dezembro 

《Programação de janeiro》 
９日（seg）Dia da maioridade 

１０日（ter） Reunião geral, 3 aulas,【Saída 11:40】Mensalidade 

１１日（qua）Início da refeição, Reunião Kakizome, comitê 

１３日（sex）Medição corporal 

１７日（ter）Comitê saudação【Comitê de bem-estar】 

１８日（qua）Exposição Kakizome（Apartir do dia 20） 

２４日（ter）Comitê saudação【Comitê do Almoço】 

２９日（dom）Maratona da cidade de Takahama 

○ Sobre os dias que a escola estrá fechada nas férias de inverno   
As escolas primárias e secundárias da cidade estarão fechadas nas seguintes datas. Agradecemos 

a compreensão e colaboração de todos os pais. 
（Período）29 de dezembro（qui）2022 ～ 3 de janeiro de 2023（ter） 
（ObservaçãoDurante o período de fechamento das escolas, a equipe não estará na escola como aos 
sábados e domingos. 
Para contato de emergência, entre em contato com o Conselho de Educação da Cidade de Takahama 
(Takahama-shi kyōiku iinkai) (Tel 52-1111). 

Desconto de Janeiro 

Refeição    ４,８００円 

Materiais        ０円 

Poupança   ２,０００円 

T o t a l   ６,８００円 

Débito será dia no dia 11. 

Por favor, faça o deposito 

até o dia anterior do débito. 

《Principais eventos de fevereiro》 
１日（qua）Reunião geral 
２日（qui）Exame NRT（jap・Mat） 

１０日（sex）Mensalidade 
１１日（sab）Dia da fundação 
１３日（seg）Eleição da associação 

infantil（５ª aula） 
２０日（seg）Comitê（Último） 
２２日（qua）Teste Gamabri de Kanji 
２３日（qui）Aniversário do imperador
２７日（seg）Despedida dos alunos da 
             6ª série (5ª aula) 

Fusão da versão 

férias de inverno 

e versão de 

Janeiro 


