えがお

26 de Abril de 2022
Informativo de Maio
2ª série

Estão passando todos os dias bem!
As cerejeiras estão aumentando gradualmente suas folhagens. As crianças que transformaram o Campo esportivo em
playground estão brincando vigorosamente, brincando pela 1ª vez no Nakayoshi Yama e de queimada . Na aula de estudo
cotidiano, aprenderam a apresentar a escola aos alunos da 1ª série. Quando perguntamos o que gostariam de apresentar
como alunos mais velhos, disseram :"Queremos ensinar à eles sobre várias salas de aula da escola", "Queremos ensinar
como calcular matemática" e "Queremos brincar com eles".Eles deram várias idéias. Senti que queriam fazer o seu melhor
como alunos da 2ª série e senti que estão confiantes.É também uma época em que a diferença de temperatura entre a manhã
e a noite é grande, a tensão de Abril é grande antes do feriado consecutivo, facilitando o adoecimento. Por favor, dê a devida
atenção à condição física e cooperem conosco para que possam ir à escola com energia mesmo depois do Golden week
○Programação de Maio Como regra geral, a 2ª série terá 6 hrs de aula às terças (Saída 15:45 ) e 5 hrs de aula nos outros
dias
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★Sobre as aulas natação de 2022★
Estamos pensando em implememntar 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.

Pedido de compra de mudas de hortaliças da aula de estudo
cotidiano "Vamos plantar legumes"
Vamos cultivar vegetais na aula deestudo cotidiano. Vamos cultivar um dos exemplos: tomates (mini tomates),
pimentão, berinjela, pepino e quiabo. Consulte seu filho(a) e prepare as mudas em casa durante as férias. Por
favor, coloque as mudas em uma sacola e traga para a escola até o dia 10 de Maio (ter) para que as mudas não
sejam quebradas. Além disso, use uma caixa de leite para aumentar a capacidade do vaso. Abra a caixa de leite de
1L e prepare 2 com a parte superior e inferior cortadas.
O solo para cultivo será preparado na escola. Os vasos usados ,são os usados quando as tulipas e Asagao foram
cultivadas na 1ª série. Vamos usar o suporte que levaram para casa no ano passado, então, por favor, traga-os à
escola no dia 11 de Maio (qua) a 13 (sex). Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos sua colaboração.

Trazer a muda no dia 10 de Maio

ter

Caixa de leite

● Mudas de hortaliças (coloque dentro
de uma sacola e escreva o nome)
→ Até terça-feira, 10 de Maio

Recorte aqui

★Sobre o Exame de urina:

● 2 caixas de leite (abertas)
→ Até terça-feira, 6de Maio
● Suporte
→ Até sexta-feira, 13 de Maio

Em Maio, há muitos exames importantes para conhecer seu corpo.
Para o exame de urinálise, faça a coleta de urina na manhã do dia 10 (ter). A data reserva será dia 11 (qua). Obrigada.

★Sobre o estudo for a da escola:
●Destino:

Parque Oyama Ryokuchi

●Cronograma:【Ida】 Partida da escola

Parque Oyama Ryokuchi 【Volta】Parque Oyama Ryokuchi Escola

９：１０→→Andar→→１０：００

１１：００→→Andar→→１１：５０

●Trazer: Bentô(Deixaremos na escola), Garrafa Térmica, Esteira, Lenço para limpar as mãos, Lenço, Tissue
Capa de chuva(Se estiver preocupado com o tempo)
※ Se o tempo estiver bom, planejamos almoçar no Campo esportivo ou no pátio. Por favor, traga uma esteira
● Vestuário: roupas fáceis de se exercitar, calçados esportivos que está acotumado a usar e chapéu de segurança
● Outros:
・ Certifique-se de escrever o nome em todos os seus pertences.
・ Se a temperatura estiver alta, certifique-se de trazer chá suficiente.
・ Na 5ª aula, vamos escrever no diário de desenho na sala de aula. Por favor, venha a escola como de
costume com a mochila escolar ( randoseru)

★Aviso:

(A intérprete de português estará na escola as segundas -feiras AM/PM e as sextas feiras AM)

・Os senhores também podem verificar os informativos mensais no site da Yoshihama Shogakko
・ Podem ver as notícias da área no LoiLoNote ロイロノート Caixa de Material 資料箱 → Compartilhamento nas
escolas 学内共有 → Podem verificar no R4 Chiiki no Annai. Ｒ４ちいきのあんない

