3º Ano Reiwa
2ª série
Férias de Primavera
24 de Março
Sinto a primavera na luz do sol que brilha na sala de aula. Embora houvesse várias restrições, conseguimos terminar o
ano com segurança. As crianças cresceram surpreendentemente fortes nesse um ano. Pensar no que pode fazer e ser
gentil com os amigos, será um bom exemplo para as séries inferiores. Na 3ª série, espero que estejam entusiasmados
com o aprendizado e vivam feliz com novos amigos. Gostaríamos de agradecer à todos os pais pelo apoio e
cooperação durante todo esse ano. Obrigada

Principais programações de Abril

４／６日（qua）Cerimônia de entrada / cerimônia de abertura（Saída １１：４０）
７日（qui）Fotografia de classe ３ aulas （Saída １１：４０）
８日（sex）３ aulas （Saída １１：５０）
１１日（seg）３ aulas （Saída １１：５０）
１２日（ter）３ aulas （Saída １１：５０）
１３日（qua）Início da refeição・Limpeza ５ aulas（Saída １４：５０）
１５日（sex）Cerimônia de despedida
１８日（seg）４ aulas（Saída １３：０５）
２０日（qua）Treino de evacuação（Pessoas suspeitas）
２１日（qui）Aulas de ４０ minutos（Saída １５：１５）
２３日（sab）Aula presencial・Assembléia Geral do PTA（Saída １１：４０）
（Folga compensada 2/5）

Cerimônia de entrada / cerimônia de abertura do 4º ano Reiwa

＊ Mesmo que venha cedo, não poderá entrar na classe
*Por favor, verifique oque segue abaixo e deixe-os vir à escola para que possam entrar na nova classe da
3ª série das 8:00 às 8:20.
Por favor, verifique oque segue abaixo e deixe-os vir à escola para que possam entrar na nova classe da 3ª série
das 8:00 às 8:20.
・ Verifique sua classe olhando a lista de alunos da 3ª série postada no lado norte do prédio sul da escola no
pátio.
Depois disso, coloque seus sapatos na sapateira com seu nome escrito e entre na classe da 3ª série.
・ A classe da 3ª série ficará no 2º andar do Edifício Sul.

１ Data: 6 de Abril（qua）
① Cerimônia de entrada / Cerimônia de abertura
② Atividades de classe
① Atividades de classe (distribuição dos livros didáticos) Saída 11:40
２ Trazer:
・Randoseru（Vamos distribuir os livros didáticos） ・Chapéu de segurança ・Lenço・Tissue ・Estojo
・Paste de recados（Pasta） ・Sapatilha ・1 pano de limpeza ・2 sacolas de lixo（Quem puder）
・Livro para leitura
・Caixa de materiais（Lápis de cor Crayon Tsoura Cola Durex Caneta de escrever o nome
Caneta para treinar escrita Caneta esferográfica
Régua de 30cm Cola de madeira Régua triangula）

☆ Avisos e Pedidos ☆
・ O Doriru de japonês e matemática que compramos durante as Férias de verão, tinha alguns com erros, então
distribuímos os corretos com o gabarito. Se fizer uma revisão da 2ª série, poderá avançar com confiança. Por favor,
use-o durante as férias de primavera (não é necessário entregar).
・ A flauta será usada na aula de música da 3ª série. Por favor, mantenha-a em casa.
・ Verifique a caixa de materiais, kit de pintura, etc., e se houver algum item faltando, por favor, reabasteça-o.
Verifique também se escreveu o nome
・ Na 3ª série, como regra geral, as aulas são de 5 horas e as terças, quartas e quintas-feiras terão aulas de 6 hrs
・ Mantenha o tablet em casa. O novo prof.entrará em contato em Abril para informar quando deve trazer à escola

