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6 de Abril de 2022
Informativo da 2ª série
Versão dé Abril

Parabéns pela sua graduação
Um novo semestre começou e todos estão ansiosos. Durante as férias de primavera, as tulipas que
as crianças plantaram desabrochou lindas flores. Depois de um tempo sem vir a escola, quando
retornaram, seus rostos felizes, não perderam para a beleza das flores desabrochadas.
As crianças já experimentaram 1 ano da vida escolar primária, e no dia ensolarado retornaram como
alunos da 2ª série. Acho que estão com muitas expectativas para o novo ano letivo. vou dar o meu
melhor junto com todos os professores para que possam evoluir ainda mais este ano. Agradecemos o
caloroso apoio e cooperação de todos os pais.

Programação de abril
Dom

３

１０

１７

Seg

Ter

４

５

Qua

Qui

Sex
1

２

９

６

７

８

Cerimônia
de
ingresso escolar
3 aulas
Saída 11：40

Foto da série
3 aulas
Saída 11：40

3 aulas
Saída 11：40

１１

１２

１３

１４

１５

3 aulas
Saída 11：40

3 aulas
Saída 11：40

Início da
refeição
escolar

Medição
corporal
Exame visão

Cerimônia despedida
dos antigos
professores

１８

１９

２０

２１

２２

Saída 13：05

１６

２３
Visita a escola
separada
por
bairro
3 aulas
Saída 11：40

Mensalidade
Aula de 40 min
Trenamento
Saída 14：25
de refúgio
（pessoas suspeitas）

4 aulas de 40
minutos

Sab

Assembleia Geral PTA
(escrito)

２４

２５

２６

２７

２８

Exame de
audição

2 日（seg）

Folga compensada do dia 23 de abril （sab）

6 日（sex）

Estudo fora da escola

10 日（ter）～13 日（sex）
16 日（seg）

Visita domicliar Saída 13：15

Mensalidade

２９
Dia do showa

３０

Hoje, entreguei 3 tipos de documentos a seguir. Verifique e envie antes do fim do prazo.
Documentos a entregar
Questionário de
ambiente familiar
Questionário de saúde

Ítens para verificar
Preencha se houver alterações referente ao ano passado
com caneta vermelha.
Preencha as lacunas referente a 2ª série.

Prazo de entrega

Questionário de Exame
de Tuberculose

Por favor, preencha os itens solicitados.

8 de Abril (sex)

8 de Abril (sex)
8 de Abril (sex)

Sobre o calendário
Na cidade de Takahama, tomamos uma decisão com base na 「figura da criança que queremos
criar」 específica para que as crianças possam crescer bem. Verificando as metas, trabalharemos
por ela todos os dias, junto com 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 o 「Calendário informativo do
cotidiano das crianças que a cidade de takahama quer criar」, ali vocês podem anotar
compromissos e metas, e deixa-lo perto de você para que possa vê-lo regularmente. O objetivo é
conscientizar e concretizar a forma que querem que as criança evoluam.
Esperamos que este calendário sirva de guia para as crianças verem todos os dias e ajude na
trajetória de crescimento infantil.

・Verifique o conteúdo do estojo, escreva o nome e reabasteça-o. Prepare um estojo simples sem
muita decoração.
Trazer todos os dias: 4 a 5 lápis (aponte em casa), borracha (quadrada), 1 lápis vermelho, 1
lápis azul, régua de 15 cm (não dobravél)
・ Toda sexta, levará de volta seu kit de segunda (sapatilha e uniforme de educação física). Lave-o
e traga na segunda. Quando for a responsável de servir o almoço escolar, levará o jaleco branco
para lavar.
・ Compre o caderno de uso livre (JiuCho). A escola não fornecerá. Pode usar o caderno que
utilizou na 1ª série.
・ Não traga nada desnecessário para a escola. Não traga lembrancinhas de viagens.
・ Os primeiros cadernos de japonês, Kanji e Matemática são comprados pela escola. Depois que
acabar, compre o caderno do mesmo formato.
・ Distribuímos livros didáticos e livros complementares. Certifique-se de que não há páginas
faltando ou incorretas, escreva seu nome e entrega-o até dia 8 de abril (sex). Contamos com sua
colaboração.

Apresentação dos professores

・Você pode ver o informativo de série no site da escola Yoshihama.
・ Você pode receber informativos do bairro no, Roiro Note caixa de Material →Divisão de
informações → R4 informativo do bairro (ロイロノート資料箱→学内共有→Ｒ４ちいきのあんない).
Verifique por favor.

