
 
 

Chegamos ao último mês do ensino fundamental. Faltam apenas alguns dias para se 

formar. As crianças estão passando o resto de seu cotidiano na escola significativamente 

com seus amigos enquanto constroem suas expectativas para o novo cotidiano que terão. 

No último ano, os alunos terminaram de maneira esplêndida e deram as boas-vindas à 

cerimônia de formatura. Falta um pouco mais, mas gostaria de pedir o apoio caloroso de 

todos os responsáveis até o final. 

【Trabalho voluntário】 

Para agradecer à escola Yoshihama pelos 6 anos que passaram, realizaremos atividades 

de limpeza que beneficiarão a escola Yoshihama. É uma atividade para passar esse 

sentimento aos menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seg Ter Qua Qui Sex 

２７/fev 

Despedida da 6ª 
série 

（Faltam 15 dias 

para a formatura） 

２８/fev 

（ Faltam 14 dias ） 

 

１/mar 

（ Faltam 13 dias ） 

⑤Arrumação 

das cadeiras 

２日 

（ Faltam 12 dias ） 

 

３日 

（ Faltam 11 dias ） 
Trabalho 

voluntário  
(5ª e 6ª aula) 

６日 

（ Faltam 10 dias ） 

 

７日 

（ Faltam 9 dias ） 
４０min aula 

Saída １５：１５ 

８日 

（ Faltam 8 dias ） 
４０min aula 

Saída １５：１５ 

９日 

（ Faltam 7 dias ） 
４０min aula 

Saída １５：１５ 

１０日 

（ Faltam 6 dias ） 
４０min aula 

Saída １５：１５ 

1３日 

（ Faltam 5 dias ） 

 

1４日 

（ Faltam 4 dias ） 

 

1５日 

（ Faltam 3 dias ） 
Fim da refeição 

４ aulas 
Levar o álbum de 
formatura pra 
casa 

Trazer：bolsa de mão 

（Saída 13:４0） 

1６日 

（ Faltam 2 dias ） 

①②Cerimônia de 

repasse 

(Ensaio da 

cerimônia) 

3 aulas (Saída 11:40) 

１７日 

（ Falta 1 dia ） 

３ aulas 

（Saída 11:４0） 

 

Ano letivo de 2022 

Versão da 6ª série 

Informativo de série 

Versão de março 

27 de fevereiro（ seg） 

Desconto de março 

Acabou o desconto 

deste ano. Obrigado pela 

sua contribuição. 

 

A cerimônia de formatura para 2022 será realizada no 

seguinte cronograma. 

Agradecemos a presença de todos os pais e responsáveis 

 

◆Data 20 de março de 2023（seg） 

９：３０～（Recepção ８：５５～９：２０） 

◆ Local Ginásio da escola Yoshihama 

※ O campo esportivo será utilizado como estacionamento. 

Por favor, entre pelo portão leste e estacione na parte de 

trás do lado do prédio da escola e do parque. 


