
えがお 
Muito obrigada pela cooperação na atividade「Se descobrindo」 
  Muito obrigado por sua cooperação na entrevista e escolha de fotos na aula de estudo cotidiano "Se descobrindo". 

Fizemos algumas perguntas enquanto olhavamo as fotos que recebemos. Vendo as fotos de quando eram pequenos, parece 

que começaram a se interessar pela própria infância. Uma bela autobiografia será montada. 

Entraão na 3ª série daqui a dois meses. Vamos orientá-los a crescer ainda mais, por favor continuem a incetivá-los e 

cooperar em casa. 

○Programação de fevereiro○Como regra geral, os alunos da 2ª série, têm 6 aulas às terças-feiras (saída às 15:45) e 5 

aulas nos outros dias da semana. 

 Principais Atividades de Março 

３日（sex）   Teste Gambari de matemática 

６日（seg）   Mensalidade 

７日（ter）   Aulas de 40 min   Saída  １５：１５ 

8日（qua）   Aulas de 40 min  Saí da１４：２５（～Até dia 10（sex）） 

17日（sex）   4 aulas  Saída １３：２５  Fim da refeição 

２０日（seg）   Formatura（2ª série folga） 

21日（ter）   Dia do Equinócio Vernal 

22日（qua）・23日（qui）   3 aulas  Saída １１：４０ 

24日（sex）   Cerimônia de conclusão 3 aulas  Saída １１：４０ 

27日（seg）   Início das Férias de Primavera 
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Imperador 

  

２６ ２７ ２８     

 Despedida da 6ª 

série 
   

 

 

  

27 de janeiro de 2023 

Informativo da 2ª série 

Versão de fevereiro 

Mensalidade de Fevereiro 

Refeição   ５，４００円 

Material   1,000円 

 

Total     ６，４００円 

※Débito dia 10.Por favor, 

verifique o saldo bancário 

※Em março não haverá 

mensalidade. 
※Crianças com taxas 

diferentes devido a mudança, 

pular refeições, etc. serão 

notificadas separadamente.  

 



★Sobre o Teste Gambari de Kanji・Matemática★ 

  22 de Fevereiro（qua） Teste Gambari de Kanji  

Kanji Doriru・・・下２２ ２６  ３０  ３４  ４０  ４４  ４８ 

  ３ de Março（sex）  Teste Gambari de Matemática  

Keisan Doriru・・・下１９ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２９ ３０ ３９ ４２ ４３ ４４   

（Os números das questões podem ser alterados） 

Aprovado com 80 acima.Pedimos seu apoio e cooperação para que possam estudar planejadamente８０点以上 

 

★ Sobre a encomenda da flauta Kit de Caligrafia★ 

A partir da 3ª série, vamos usar a flauta nas aulas de música Além disso, vamos começar a caligrafia 

usando um pincel. A flauta e Kit de caligrafia também podem ser adquiridos na escola. Serão vendidos 

online a partir deste ano. 

 O formulário de pedido será distribuído na quarta-feira, 1º de fevereiro. Se deseja comprar, por favor, 

leia o código QR no formulário de pedido e siga o procedimento.  

O prazo para pedidos é quarta-feira, 15 de fevereiro.  

*A flauta terá o nome da criança gravado, então escreva o nome da criança corretamente.. 

 

★Sobre as caixas que vamos usar na aula de matemática★ 

No estudo : "formato de caixa " da aula de matemática, vamos copiar a forma da face da caixa e usar a caixa para descobrir 

as faces e os vértices. Guarde pequenas caixas de doces ,etc ( retangular e quadrada).  

Por favor, traga as caixas até quarta-feira, 15 de fevereiro. Obrigada. 

 

★Sobre mudança★ 

  Se planeja se mudar, nos informe o mais rápido possível. 

 

Obs: a tradutora estará na escola nos dias  

 

3(sex)9:00 as 12:00    6(seg) 9:00 as 15:00    10(sex) 9:00 as 12:00    13(seg)9:00 as 15:00 

17(sex) 9:00 as 12:00  20 (seg) 9:00 as 15:00   27(seg) 9:00 as 15:00 


