おひさま

1 de Setembro de 2022
Informativo da 1ª série

Yoshihama Shogakko
Com lembranças felizes das Férias de verão em seus corações, as crianças vieram
para ９月１日
a escola
令和４年度
alegremente. Todos os professores estão muito felizes.
"Haverão vários eventos nos próximos 4 meses." Há muitas cenas em que as crianças são ９月号
ativas,
como competições esportivas de série e corridas de resistência. É uma época difícil do verão,
吉浜小学校
então
vamos cuidar das medidas contra a insolação. Trabalharemos para ajudar as crianças a se lembrarem
do ritmo da vida escolar e aproveitarem suas atividades diárias. Esperamos vê -los novamente este
mês.

Começa em Setembro !!!

Programação de Setembro

Mensalidade de Setembro

１日（qui） Reunião geral ３ aulas Saída １１：４０
２日（sex） Treino de evacuação（Terremoto） ３ aulas Saída １１：４０
５日（seg） Início da refeição Saída １４：５０
１２日（seg） Débito
１３日（ter） Medição corporal １ª série
１９日（seg） Dia do Idoso

４，８００円

Material

３，7００円

Total

８,５00 円

※Débito dia 12/9
Por favor, verifique o saldo bancário

２３日（sex） Equinócio de Outono
３０日（sex） Estudo fora da escola Trazer bentô
Principais Atividades de Outubro
７日（sex） Fim do 1º semestre

Refeição

2０日(qui) Torneio esportivo de série

１０日(seg) Dia do Esporte
2１日(sex)Data reserva do torneio esportivo
１１日(ter) Início do 2º semestre,pag mensalidade ２６日（qua）Exame de saúde na escola Saída １２：３０
１３日(qui) ４ aulas Saída１３：２５
１４日(sex) Aulas de ４0min Saída １４：２５

２７日（qui） ３ aulas Saída １２：１５

☆Sobre as sementes da flor Asagao:
Coloque as sementes da flor Asagao em um sacola, escreva o nome e traga à escola até segunda-feira, 5 de
Setembro. Observe as sementes e conte-as. Se tiver alguma semente que guardou sem perder a forma, traga
duas ou três delas com você. É uma boa idéia colocar as sementes em uma sacola de armazenamento com zíper
para que as crianças possam colocá-las e retirá-las facilmente.
A guirlanda feita dos ramos da flor Asagao será decorada no final de Novembro até o início de Dezembro.
Por favor, mantenha-as em casa até entrarmos em contato . Remova a terra do vaso de flores e lave-o. Por
favor, mantenha em casa o vaso de flores, o pires e a tampa do regador em casa até novo aviso. Os
suportes serão usados na aula de Estudo cotidiano da 2ª série, portanto, mantenha-os em casa a.

☆Sobre o estudo fora da escola:

Semente do Asagao

No dia 30 de Setembro (sex), iremos estudar fora da escola.Pegaremos o trem Meitetsu para visitar o Aquário de
Hekinan e faremos a atividade :”Descobrindo o outono “no Parque Hekinan Rinkai. Se chover, não podemos
garantir um lugar para almoçar, então cancelaremos o estudo fora da escola e continuaremos as aulas normalmente.
Mesmo se cancelarmos, não haverá merenda escolar, portanto, prepare uma lancheira.( Bentô).Observe que o
horário de saída da escola é diferente:
Tempo ensolarado (Estudo fora da escola) ... 13:45 Saida da escola (Estação de Yoshihama- Fim)
Se chover (Aula normal na escola) ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14:50 Saida da escola

