28 de Abril de 2022

おひさま

Yoshihama Shogakko 1ª série
Informativo de Maio

Os alunos enérgicos da1ª série estão se acostumando com a escola!
A brisa refrescante tornou-se uma estação agradável. Já faz quase um mês desde que entraram na
na escola. Quando as crianças vêem seus amigos e professores, eles dizem "Bom dia". Estão se
preparando melhor pela manhã na sala de aula. Também experimentaram o fluxo da vida escolar, como:
merenda escolar, limpeza e 5 horas de aula. Durante os longos intervalos, passam bastante tempo com
os amigos, brincando ao ar livre e desenhando. Ao se envolver em aprender e brincar enquanto se
divertem, nós os ajudaremos a aprofundar seus relacionamentos com os amigos

Programação de Maio

２日（seg）Folga devdo ao dia 23/4（sab）
６日（sex） Estudoi fora da escola Bentô（Não haverá refeição） Saída 13:40 aprox
９日（seg） Reunião geral
１0日（ter） Visita domiciliar Saída 13:15 Exame de urina①
１１日（qua） Visita domiciliar Saída 13:15 Exame de urina②
１２日（qui） Visita domiciliar Saída 13:15

Exame oftalmológico

１３日（sex） Visita domiciliar Saída 13:15 Teste auditivo１-３，１-４
１６日（seg） Débito da mensalidade Exame auditivo１-１，１-２
２０日（sex） Data reserva do Exame de urina
２４日（ter） Teste de aptidão física

Mensalidade de Maio

２６日（qui） Exame odontológico

Refeição

Principais Atividades de Junho
３日（sex） Exame de otorrinolaringologia
６日（seg） Treino de evacuação ( tempestade/ inundações)
１６日（qui） Exame médico

４，８００円

Taxa PTA

1,200 円

Material

1,000 円

Total

７，０００円

※para quem tem irmãos mais
velhos na escola Yoshihama o
valor é de :5,800 円
※Débito dia １６
Por favor, verifique o saldo
bancário

Sobre o uniforme de educação física:
Vai estar quente daqui pra frente. Ao se exercitar vão transpirar , então, se usar roupas íntimas,
seria bom trazer uma troca de roupa íntima
Por favor, prepare roupas íntimas que não saiam para fora do uniforme de educação física:
(aquelas que não saiam para fora das mangas).

Sobre as aulas de natação de 2022
Estamos pensando em implementar as aulas de natação este ano. Entraremos em contato assim
que for decidido, aguarde um pouco mais para comprar as roupas de banho. Agradecemos sua
compreensão e cooperação.

☆Sobre encomendar as fotos comemorativas da cerimônia de entrada
Entregamos a sacola de pedidos às crianças. Se quiser comprá-las, preencha os itens
necessários, coloque o valor dentro do envelope na quantia exata para que não haja troco, sele e
entregue ao seu filho(a). O prazo para encomendar é até dia 9 de Maio (seg).

Sobre semear a Flor Asagao
Vamos semear a flor Asagao após o feriado de Golden Week.Por favor,
traga uma garrafa PET de 500 ㎖ até dia 10 de Maio (ter). Vamos usá-lo em
vez de um regador. Por favor,escreva o nome. Não usaremos a tampa, não
precisa trazer.
Por favor, traga-o até dia 10/05 (ter)
Por favor, remova a tampa.
Por favor, certifique-se de escrever o
nome

obre o exame de urina:
Por favor, leve o recipiente de exame para casa no dia 9 (seg), colete a urina na manhã seguinte
e entregue no dia 10 (ter). A urinálise não pode ser diagnosticada com precisão, a menos que a
urina coletada pela manhã seja retirada no mesmo dia. Agradecemos sua colaboração para que
todos possam entregar.
(A intérprete de português estará na escola as segundas -feiras AM/PM e as sextas feiras AM)

