
 

 

  

 

 

 

 

 
Embora o frio da manhã esquenta, começamos a sentir a primavera um pouco mais cedo do que de costume. 
Nas eleições do conselho estudantil, os candidatos ficavam nos portões e entradas da escola todas 

as manhãs e transmitiam seus pensamentos sobre que tipo de escola eles queriam criar junto com suas 
saudações. As crianças que tiveram direito a voto no dia da eleição ouviram atentamente o discurso 
do candidato olhando para o monitor da sala de aula e tiveram uma atitude muito boa. No dia 27 de 
fevereiro teremos uma cerimônia de despedida dos alunos da 6ª série. Os dirigentes da associação 
infantil da 5ª série e os representantes de turma do 2º semestre tomaram a iniciativa de pensar como 
expressar os seus sentimentos de gratidão e apoio aos alunos da 6ª série, e toda a escola esteve 
envolvida nos preparativos. Senti um grande crescimento e confiabilidade nestas imagens. 

Falta 1 mês para acabar a 5ª série. Vou zelar por eles enquanto forneço orientação e apoio para 
que possam se aproximar do último ano dando um passo por vez. 
 
 

                     

３日（sex）Teste gambari de matemática 

６日（seg）Mensalidade 

７日（ter）6 aulas de 40 min, saída 15:15 

８日（qua）6 aulas de 40 min, saída 15:15 

９日（qui）6 aulas de 40 min, saída 15:15 

１０日（sex）6 aulas de 40 min, saída 15:15 

１２日（dom）Dia da família（Sem TV・Game） 

１６日（qui）Ensaio da cerimônia de formatura, cerimônia de sucessão 

１７日（sex）Preparação do salão de cerimônia, 5 aulas, Fim da refeição escolar, Saída 15:15 

２０日（seg）Cerimônia de entrega do diploma de graduação Folga da 1ª a 5ª série  

２１日（ter）Equinócio Vernal 

２２日（qua）３ aulas, Saída 11：40 

２３日（qui）３ aulas, Saída 11：40 

２４日（sex）Cerimônia de conclusão de série,３ aulas, 

 Saída 11：40 

２７日（seg）Férias de primavera 

 
 
 
 

Sobre a cerimônia de formatura 
Os alunos da 5ª série, que representam os atuais alunos, se preparam para a cerimônia de formatura 

para expressar sua gratidão aos alunos da 6ª série que cuidaram deles. Vamos nos preparar de todo 
o coração para que os alunos da 6ª série possam se formar confortavelmente. Embora a escola esteja 
fechada no dia da formatura, uma cerimônia de sucessão será realizada no dia 16 de março (qui) para 
comemorar a saída dos formandos, assumindo os pensamentos e responsabilidades do último ano da  
6ª série. 

Ainda há dias em que o frio é forte. Na escola, cuidamos da saúde, como ventilar com frequência 
e lavar as mãos. Apreciaria se pudessem cuidar da condição física de seus filhos em casa. 

Falta pouco para como alunos da 5ª série. Resumiremos a série e nos prepararemos para nos tornarmos 
a melhor escola primária Yoshihama. Obrigado por seu caloroso apoio e cooperação. 

 

○ Se planeja se mudar, informe-nos imediatamente. 
 

Ano letivo de 2022 

Versão da 5ª série 

Informativo de série 

Versão de março 

24 de fevereiro 

《Principais eventos de abril》 
 ５日（qua）Preparação da 

cerimônia de ingresso escolar 
 ６日（qui） Cerimônia de 

ingresso/retorno escolar 
１３日（qui） Início refeição 

３Desconto de março 

Refeição      ０円 

Material      ０円 

Poupança      ０円 

T o t a l      ０円 


