
           

As flores estão começando a desabrochar e sentimos a chegada da primavera. Na cerimônia de sucessão realizada 
no dia 16 de março (qui), os alunos das séries mais altas tomaram consciência e responsabilidade como alunos da 
sexta série. 
A partir de abril, finalmente estarão na 6ª série. As crianças evoluiram muito na 5ª série. Conto com todos para 
trabalhar com os novos amigos em sua nova classe como líder da Yoshihama Shogakko e liderar os alunos mais 
novos. Gostaríamos de agradecer à todos os pais pelo apoio e cooperação ao longo do ano.  

  

 

 

 
５日（qua）Preparação da Cerimônia de Entrada  Chegar ８：40 

       ※８：45a fila estará concluída 
６日（qui）Cerimônia de entrada/cerimônia de abertura Saída 11:40 
７日（sex）Fotografia de classe  

３aulas Saída 11：25 
１０日（seg）３aulas Saída 11：35 
１１日（ter）３aulas Saída 11：35 
１２日（qua）３aulas Saída 11：35 
１３日（qui）Início da refeição・Início da limpeza  

Medição corporal 
Exame de vista Saída 13：20 

１４日（sex）⑤Cerimônia de despedida dos prof. Saída 14：25 
１７日（seg）４aulas Saída 13：05 
１８日（ter）Teste de acadêmico nacional  Saída 13：25 
１９日（qua）⑤Comitê  Saída 14：25 
２０日（qui）Pagamento da mensalidade Saida 15：15 
２１日（sex）Aulas de 40 min  Saída 15:15 
２２日（sab）Aula presencial ３aulas Saída 11：25 
      Reunião geral do PTA 
２４日（seg）Folga transferida do dia 22 
２５日（ter）Aulas de 40 min  Saída 15:15 
２６日（qua）Aulas de 40 min  Saída 15:15 
２７日（qui）Visita domiciliar  Teste de inteligência  Saída 13:20 
２８日（sex）Visita domiciliar  Saída 13:20 

 
Sobre o dia 6 de Abril（qui） 

Programação: (1) Cerimônia de abertura (2) Cerimônia de entrada (3) Atividade de classe 
Chegar: Entrar an classe até as ８:２０  

Saída: １１:４０ Aprox 

Trazer: ・Randoseru（Mochila escolar/ distribuição dos livros didáticos）・Estojo ・Sapatilha ・Livro para 
Leitura・2 panos de limpeza ・Cartão de verificação de saúde 

Fluxo matinal: 
① Confirme sua nova classe e número na lista de nomes fixada na janela do lado norte (lado do pátio) do 1º 

andar do prédio sul da escola.Será fixada às 20:00. Mesmo que vá para a escola mais cedo, não poderá 
entrar na sala de aula. 

② Verifique o nome na sapateira da nova classe e troque para sapatilhas 
③ Entre em sua nova Classe. Coloque a mochila escolar no armário, pegue seus materiais , sente-se e espere. Em 
seguida, alinhem-se na ordem da lista e participem da Cerimônia de entrada no ginásio. 

Pedido: 

・Por favor, lave o Kit de caligrafia e reabasteça a tinta durante as férias. (O mesmo vale para o Kit de pintura) 
・Verifique o conteúdo da caixa de materiais e reabasteça 
・A escola comprará os cadernos e o caderno de recados para alunos da 6ª série. 
・O Crachá, crachá em inglês, Bolsa 2 em 1 para prevenção de desastres, Bolsa de expedição, livros de mapas, 

livros didáticos de Economia Doméstica/Saúde/Artes（下) Dicionário com imagens, passaporte de carreira 
profissional 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. 

4º  Ano Reiwa  

Informativo da  5 ªsér ie  

Edição Férias de Primavera  

23 de Março 

Sobre a preparação da Cerimônia de Entrada 

Os novos alunos da 6ª série vão para a escola um dia antes e 

vão preparar a Cerimônia de entrada. Estejam cientes de que 

estarão na série mais alta e vamos nos preparar de todo o coração 

para que possamos receber os novos alunos confortavelmente. 

 

Data: 5  de Abril（qua） 

Chegar: ８:４５ a fila será concluída 

Agrupar: Ginásio esportivo 

Trazer:   Sapatilha Chapéu de segurança 

Bolsa de mão Estojo（quem precisar）  

  Saída:  10:00 aprox 

 

＊O portão e o Ginásio estarão abertos as 8：25 

 



 


