吉浜小学校
１学年
学年だより

校外学習号
令和４年
４月 22 日

Escola Yoshihama,Ensino fundamental 1.Edição da 1ª série.Reiwa 4 dia 22 de abril.
Haverá estudo fora do campus em 6 de maio.Irão andando até o Parque Chubu. Familiarização
com a natureza da primavera, brincarão com playsets e na grama. E terão á um círculo mais amplo
de amigos.Desejamos que seja uma boa oportunidade para aprender a conviver com os amigos e ter
cuidado com o comportamento do grupo e a segurança no trânsito.

１ Data e hora
２ Destino

5 de maio（sexta_feira） 《será cancelado em caso de chuva》

Parque Chubu（Takahama shi）

３ cronograma

a pé

Encontrar na escola
etc.)

→
8:20

→→

Saída da escola

→→

9:15

Chegada ao parque Chubu (foto da classe, brincadeira livre, almoço

9:45
徒歩

→

Saída do Parque Chubu

13:00

→→ Chegada na escola →→→ Saída da escola
por volta das13:30
por volta das13:45

４
Pertences:
Mochila,Marmita “obento”, garrafas de água, algo pra esstenderno
chão,saquinho
prálixo,lencinho,lenço
de
papel”tissue,
máscara,lencinho
úmido
esterilador,lanchinho até no valor de 200 yen(bala,chiclete,suco não podem levar).
, capa de chuva (se estiver preocupado com a chuva).
５Roupas: roupas fáceis de se exercitar, tênis que estão acostumados a usar,chapéu de segurança.
６ Outros .Favor escrever o nome sem falta nos pertences.
Como medida contra o corona, pediremos que usem o lenço úmido desinfetante antes e depois de
comer e beber e depois de voltar do banheiro. Por favor, preparar o lencinho úmido de
esterilização.
・ Se brincarem suam,para se hidratarem bem,por favor,mandar mais chá ou água do que o normal.
売る予定です。すｒ予定です。電話で
・ Se chover ou o tempo no dia não estiver definido, por favor colocar o estojo na mochila.
Estudarão com os materiais que estão na escola.
Além disso, não há almoço escolar, independentemente do clima, por isso, preparara
lancheira”obento”.)
・ Caso naõ for ,comunicar a escola entre 7h30 às 8h10.
☆ Se a excursão for cancelada, notificaremos imediatamente por volta das 7 horas do diano
aplicativo” Sugguru”
Por favor, evitar fazer consultas por telefone. Para famílias não registradas, registre-se o
mais rápido possível. Era
☆ Independentemente do clima, a saída da escola é por volta das 13h45.Saírão da escola(vão
embora um pouco mais cedo do que o habitual.

