えがお

12 de Julho de 2022
Informativo da 2ª série
Férias de Verão

Estou treinando saltar a caixa na aula de educação física desde o final deJjunho. Mesmo as crianças que não são boas
dizem: "É incrível como consegue pular 7 níveis de altura e é bom pular com firmeza ". A propósito, para aprender a saltar a
caixa, precisamos preparar a caixa de salto. No início, apenas o professor preparava , mas muitas crianças se reuniram no
ginásio durante o intervalo e perguntaram: “Podemos ajudar na preparação?” E cooperaram para preparar a caixa de salto, o
tapetee etc. Fiquei feliz em ver o crescimento das crianças atuando em prol de todos.
O primeiro Teste Gambari para os alunos da 2ª série acabou. O aprendizado foi muito mais difícil do que na 1ª série,
estavam motivados para aprender, dizendo: "Com certeza vou passar !". Obrigado por seu incentivo e cooperação.
Temos longas Férias de verão. Por favor, converse em casa para que possam revisar completamente o que aprenderam até
agora. Por favor, cuide da sua saúde e continue nos apoiando em casa para que possma ter Férias de verão divertidas e
significativas. Em setembro, todos os professores estão ansiosos para ver as crianças que se fortaleceram com a experiência
que só pode ser feita durante as férias de verão.

★1 de Agosto seg Dia de todos virem á escola★
○Atividade de classe

※Vir no horário de sempre.

Saída ９：２５

《Trazer》 Trabalho de inscrição, Summmer skill ,Tablet , Estojo, Sapatilha、

★24 de Agosto

qua ★

※Vir no horário de sempre.

○Atividade de classe
９：２５
《Trazer》
Redação doSaída
cotidiano
ou da leitura, Poema, Tablet, Estojo e Sapatilha.

★1 de Setembro

qui

★

※Vir no horário de sempre.

① reunião geral②Atividade de classe③ Atividade de classe
Nishii, Caderno de recados, Estojo, Sapatilha,
Pano de limpeza（１）

Principais atividades de Setembro
１日（qui）

Reunião geral Saída １１：４０

2 日（sex） Treino de evacuação (terremoto)
5 日（seg） Início da refeição Saída １４：５０
12 日（seg） Débito、Mediçãp corporal
30 日（sex） Etudo for a da escol（Bentô）

Saída １１：４０

★Sobre a Lição das Férias de Verão★
Lição
Nisshi

Conteúdo, Normas, entre outros
・Prossiga planejadamente

Prazo
1 de Agosto(qui)

・O trabalho de arte do nisshi não precisa entregar
・Não esqueça de fazer a ultima página e do comentário dos pais
・No dia da reunião de pais entregaremos o gabarito do nisshi,
corrija os erros e circule para entregar na escola
Redação do cotidiano

・1200 a 1600 caracteres（3 a 4 folhas que dá para escrever 400 letras em cada

8 月 24 日(qua)

folha）
・Observar

a vida cotidiana e escrever com detalhes oque quer

transmitir.
Redação de leitura

Um dos dois
（Pode entregar os 2
também）

・Até 800 caracteres（2 folhas que dá para escrever 400 letras em cada folha）
・Colar o papel de inscrição (escrever até 2 folhas)

Poema

・Número ilimitado de Caracteres （1 folha que dá para escrever 400 letras ） 24 de Agosto (qua)
・Olhar para a vida cotidiana e escrever o que quer transmitir em
poucas palavras.

Trabalho de inscrição

・Verifique na lista de inscrição e escolha mais de 1 ítem para fazer o

1 de Agosto(seg)

trabalho. Haverá prêmio de participação. Não esqueça de anexar o
papel de inscrição.
Summer Skill

・Prossiga planejadamente.

1 de Agosto (seg)

・Entregaremos o gabarito para os senhores pais no dia da reunião de
pais e mestres. Entregue na escola, após fazer a correção das
respostas.
Colheita dos vegetais
Fotos
Diário de desenho
(Pág 31)

-Use o aplicativo para tablet 「ロイロノート」 para tirar fotos dos
vegetais colhidos e ao comê-los também.Será visto em sala de aula
no dia que todos devem comparecer na escola. Traga o tablet, mesmo
que não tenha tirado a foto.

Foto
1 de Agosto(seg)
ou
24 de Agosto(qua)

・ Colha os legumes que levou para casa, desenhe e escreva um texto
sobre como os comeu na pág 31
・ Incentivem-os a continuar regando, tirando os matinhos e
colhendo os vegetais mesmo durante as férias.
※Para cada aluno, serão distribuidas 6 folhas para escrever 400 letras em cada folha.
※Pedimos que providêncie as folhas necessárias para o trabalho de inscrição.。
※Se já souber que não poderá vir na escola durante as férias, entregue as tarefas até o prazo de entrega na escola. Se não
entregar até a data, pode não receber o prêmio de participação.

★Sobre os materiais escolares★Não levarão a caixa de materiais para casa, mas verifique com seu filho(a) e
compre os itens que faltam.Verifique também o conteúdo do Kit de Pintura.
○ Verifique também o conteúdo do caderno e do estojo. (Por favor, prepare um caderno com o mesmo número de
caracteres e quadrados que está usando no momento)
4 ou 5 lápis, 1 lápis vermelho, 1 lápis azul, borracha (quadrada), régua (não dobrável), apontador e tampa (se necessário)

