6 de Abril do 4º ano Reiwa(2022)
Versão de Abril №１

おひさま
ご入学おめでとうございます Parabéns pelo ingesso escolar
Parabéns pelo ingresso escolar. A partir de hoje, a vida escolar começará como uma criança
da escolar Yoshihama. Neste ano temos 130 crianças matriculadas com esperança e alegria.
Nossos professores valorizam cada criança e trabalham juntos para garantir que cada criança
tenha uma vida escolar saudável e agradável.
Agradecemos a compreensão e cooperação de todos os pais.

Professores responsáveis da 1ª série
Kutsun a

C h i haru

T a shima

R i s a

Classe １ 沓 名 知 春 田 島 里紗
K o bayashi S a r i n a

Kinoshita Jyun k o

Classe ３ 小 林 咲里奈 木 下 淳 子

Takemoto

Kai

Fuku i

Classe ２ 竹 本 海
M a s e Tomohiro

Classe ４ 間瀬 智 広

Rei k o

福 井 礼子

Matsu o

Ke iich i S h i mizu Atsu m i

松 尾 桂一 清 水 充 未

Programação de Abril
６日（qua） Ingresso/retorno escolar 【Saída 11:40】
７日（qui）～19日（ter）
３ aulas 【Saída 11:40】
１５日（sex）Medição corporal / teste de vista
１８日（seg） ４０ min de cada aula【Saída１１：２５】
20日（qua） Início refeição escolar ５ aulas 【Saída 14:50】
Treinamento de refúgio (pessoas suspeitas)

Desconto de Abril
Refeição

４，８００円

Materiais

３，２００円

Total

８，０００円

※ Data do débito dia 20。

2１日（qui） ４０ min de cada aula 【Saída１４：２５】
2３日（sab） Aula presencial separada por bairro ３ aulas 【Saída １１：４０】
Assembleia Geral do PTA (Reunião sobre Documentos Digitais)
２８日（qui） Exame de eletrocardiograma
Programação de Maio
２日（seg） Folga compensada ref. o dia 23 Março
６日（sex） Estudo fora da escola (trazer bento)
１０日（ter） Visita domiciliar 【Saída１３：１５】
１１日（qua） Visita domiciliar 【Saída１３：１５】
１２日（qui） Visita domiciliar 【Saída１３：１５】
１３日（sex） Visita domiciliar 【Saída１３：１５】
16日(seg) Débito mensalidade

Data： 23 de Abril （sab）
Este ano, os pais que moram em 【Kuretakecho / Hachimancho / Shindencho】 visitarão a
escola no 1ª aula, os pais que moram em 【 Yashikicho / Yoshikawacho / Koikecho 】
visitarão na 3ª aula. O horário de chegar e sair da escola das crianças são os mesmos.
Os alunos deverão chegar na escola até as ８：２０
Reunião matinal ８：２０～
1ª aula

８：４５～ ９：３０（aula presencial dos pais 【Kuretakecho / Hachimancho / Shindencho】）

２ª aula

９：40～１０：25

３ª aula
Saída

１0：50～１１：35（aula presencial dos pais 【Yashikicho / Yoshikawacho / Koikecho】）
１１：4０

Lista de itens a ser entregue hoje
１

Livros didáticos

Japonês・Matemática・Seikatsu・Música・Geografia・Caligrafia・Moral

２

Caderno

Japonês・Matemática・caderno de uso livre

３

Pasta de recados

O cronograma de aprendizado está anexado.
A programação semanal também está anexado.
A caneta hidrográfica é à base de água e vem 1 ponta

書き方フェルトペン

grossa e 2 canetas finas. Usará nas aulas de caligrafia.

５

Yusei pen 油性ペン

É usado para escrever o nome em seus pertences.

６

Durex

Usará para fazer artesanato, etc.

７

Cola (２ tipos)

Escreva seu nome em ambas as tampas.

８

Caixa de materiais

Coloque a caneta hidrográfica, caneta à base de óleo,

Coloque dentro da
caixa e materiais

Kakikataferutopen

４

durex, cola e coloque dentro da mesa.
９

Bolsa de zipper de

Colocaremos informativos e colocarão materiais para envio a

recados

escola. Por favor, traga todos os dias para a escola.
Escreva o nº da classe e seu nome com a caneta à base de óleo.

10 Chapéu de segurança

Como segurança no trânsito, certifique-se de usá-lo todos os dias

11 Fita da cor referente

Está na caixa de materiais. Por favor, prenda-o no lado direito da

ao percurso escolar

mochila escolar. O mapa do trajeto escolar está afixado no corredor (no
dia 7), então marque sua casa com um lápis vermelho.

12 Emblema de segurança do
percurso escolar infantil
13 Folhas informativas

Escreva seu nome na parte de trás do emblema.
Por favor, prenda-o no lado direito da mochila escolar. (Até 7)
・Informativo de série （№１ №２）
・Cartão de verificação de saúde(Trazer todos os dias）
・ Questionário de saúde (entregar no dia 8)
・Questionário do Exame Cardíaco Escolar (entregar dia 8)
・Questionário da visita domiciliar (entregar dia 8)
・Sobre o exame com o clinico geral dos estudantes infantis
・Aviso de mudança do 4º ano Reiwa
・Formulário de inscrição do clube PTA, informativo (1 de cada, 2 no total)
・Sobre informações pessoais
・Programação dos eventos anual, layout da sala de aula (verso)
・Procedimento para o registro no SUGURU

14 Crachá

Apenas o aluno da 1ª série retornará com o crachá enquanto se desloca para a
escola. Certifique-se de colocá-lo em seu peito na manhã seguinte e
veha para a escola. (Vire-o quando estiver no trajeto escolar)
Classe 1 vermelho, Classe 2 azul, Classe 3 amarelo, Classe 4 verde

15 Outros

・ Envelope do seguro AIG (caso queira se inscrever, envie
pelo aluno(a) até o dia 15)
・ Formulário de inscrição para participação do YoshihamaKo
Hiroba(se desejar, envie pelo aluno(a) até o dia 8)
・ Formulário de pedido do piano e sopro (se deseja comprar pela
escola, envie pelo aluno(a) até o dia 15)
・ Informativo do seguro esportivo
・ Calendário da cidade de Takahama
・ Minha Vida e Segurança são importantes, etc.

Versão de Abril №２

おひさま
Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas por favor coopere com o seguinte para que
você possa aproveitar sua vida escolar no futuro.

Sobre a utilização do caderno de recados
・ Cole o cronograma de estudos no caderno de recado. Olhe todos os dias e verifique
os pertences de seu filho(a).
・ Este caderno serve para que o professor e os pais posam entrar em contato, escreva
caso desejar entrar em contato, escreva na coluna de comunicação.

Sobre como avisar em caso de falta
・Caso necessite faltar, pedimos para que os pais liguem para a escola entre as 7:30 às 8:10.
Telefone da escola

５３－０１７４
Sobre a refeição escolar
・ O almoço começará no dia 20 de abril (qua). Terão cerca de 20 minutos para comer. Por
favor, incentive em casa para não deixar sobras e de seguir boas maneiras.
・ Antes de preparar o almoço, quem estiver escalado para servir o almoço deverá desinfetar
as mãos com álcool. Caso não seja sua vez de servi o almoço, e quiser higienizar suas mãos
com álcool gel, por favor traga de casa. Para evitar a propagação da nova infecção por
coronavírus, não escovamos os dentes após as refeições.

Sobre a saída escolar
・ Até 14 de abril (qui), os alunos deixarão a escola separada por distrito sob a orientação de
um professor.
・ Terão guias apenas para estradas principais, por favor, diga ao seu filho o caminho para
ir para a escola (especialmente lugares perigosos) corretamente.
・ Se seu filho for ao Jido kurabu e quiser ir para casa diretamente sem ir ao Jido kurabu,
informe-nos no caderno de recados.
・ Por favor, prenda a fita do percurso escolar e o emblema de segurança no trânsito infantil
no lado direito da mochila escolar até dia 7 (qui). Por favor, veja a amostra no corredor.
・ Prenda a fita branca para as crianças do jido kurabu, a fita roxa para as crianças do jido
kurabu Hikokigumo e a fita azul para as crianças que forem para o Gakku Iku House fita azul.

Sobre os materiais
・ Verifique o interior antes de escrever o nome. Se você encontrar alguma página incorreta,
entre em contato conosco.
・ Os livros de caligrafia, música e moral serão mantidos na escola. Por favor, traga-o no dia 7
(qui).

Sobre a caixa de materiais
・ Por favor, traga no dia 8 (sex).
<O que você precisa preparar>
・ Crepas (crayon) ・ Lápis de cor (pastic) ・ Tesoura
<O que recebeu na cerimônia de ingresso escolar>
・ Cola (2 tipos) ・ Caneta de feltro de escrever ・ Caneta à base de óleo ・ Durex
* Certifique-se de escrever o nome em todos os itens na caixa de ferramentas e
os itens a serem colocados dentro.
Por favor, escreva o nome em cada um dos lápis pastel e de cor. Escreva o nome
no boné também.
Por favor, coopere, pois há muitos itens perdidos.

Sobre o crachá
Voltará com o crachá enquanto estiver instruindo a deixar a escola (até 14 de abril). Não se
esqueça de coloca-lo para ir a escola na manhã seguinte.
Ao ir e voltar da escola, vire o crachá e prenda-o para que o nome não possa ser visto.

Sobre o kit de matemática
Pode-se reutilizar do irmão(ã) mais velhos. Na 2ª série será usada também na escola.
Por favor, escreva o nome em cada um dos conteúdos, não apenas na caixa.

Sobre o carimbo de borracha
Se você recebeu um carimbo de borracha (carimbo em kanji) do jardim de infância ou creche,
envie-o ao professor responsável.
O carimbo será usado por 9 anos, então se não estiver ou as letras forem muito grandes, a
escola pedirá um novo. O custo será cobrado posteriormente.

Sobre o calendário de Takahama
Na cidade de Takahama, tomamos uma decisão com base na "figura da criança que
queremos criar" específica para que as crianças possam crescer bem. Olhando para a
meta, trabalharemos para ela todos os dias, e a escola, o lar e a comunidade
trabalharão juntos para promover a educação das crianças.
Como meio para isso, a partir de 2015, criamos e distribuimos um "calendário para
informar a aparência das crianças que a cidade de Takahama quer criar", anotar
cronogramas e metas, etc. de crescimento.
Esperamos que este calendário sirva de guia para as crianças verem todos os dias e
seja uma trajetória do crescimento infantil.

Sobre o Site da escola Yoshihama
Vamos informá-lo sobre o estado da vida escolar das crianças em nosso site. Por favor
dê uma olhada.
Site da Escola Primária Yoshihama www.city.takahama.aichi.jp/yoshishoweb/

Solicitação
□ 2 panos (por favor, não escreva o nome)
※ Se você esqueceu o que entregar hoje, envie no dia 7 (qui).
※Por favor, coloque a fita de cada percurso escolar e o emblema de segurança no
trânsito infantil no lado direito da mochila escolar.

