Yoshihama Shogakko
3º Ano Reiwa
Informativo da 3ª série
Férias de Primavera

24/3/2022
A primavera está prestes a chegar. No dia 18 de Março, os alunos da 6ª série deixaram o Yo
shihama Shogakko. Após as Férias de Primavera, as crianças da 3ª série finalmente ingressarão
nas séries superiores.
As crianças cresceram significativamente no último ano. As classes mudarão na 4ª série.
Espero que façam novos amigos e cresçam ainda mais em sua nova classe. Gostaríamos de
agradecer à todos os pais pela cooperação em vários aspectos durante o ano. Muito obrigado.

Férias de Primavera

Leiam com atenção o「 Cotidiano de Férias de Primavera」

１

Data:

Sobre a Cerimônia de Abertura
6 de Abril（qua） Chegar na escola até as ８:２０

・ Na janela do 1º andar (lado do pátio) do prédio Sul da escola, uma lista das novas classes será
fixada.Após confirmar em qual classe está, coloque os sapatos na nova sapateira da 4ª série
(entrada central) e aguarde na nova sala de aula (3º andar do prédio Norte).
① Cerimônia de Abertura（Apresentação dos professores）
② Atividade de classe
① Atividade de classe（Distribuição dos livros didáticos） Saída １１：４０ aprox.

２

Trazer:
・Randoseru（Distribuiremos os livros didáticos nesse dia）
・Sapatilha・Chapéu de segurança
・Livro para ler（Usado para o tempo de espera no dia） ・2 panos de limpeza

Principais Atividades de Abril
６（qua）Cerimônia de entrada / Abertura（Saída 11:40） 18（seg）4 aulas de 40min（Saída 13:05）
７（qui）３ aulas（Saída 11:40）
20（qua）Débito・Exercícios de evacuação
８（sex）３ aulas（Saída 11:50）
23（sab）Aula Presencial（Folga compensada dia 2/05）
11（seg）３ aulas（Saída 11:50）
29（sex）Feriado
12（ter）３ aulas（Saída 11:50）
13（qua）Início da refeição・５ aulas（Saída 14:50）
※ A programação pode sofrer alterações no futuro, dependendo da disseminação do novo coronavírus.

Avisos e Pedidos:

・ Verifique e reabasteça a Caixa de materiais,Kit de pintura, Kit de Caligrafia etc.
・ A escola comprará os cadernos e o caderno de recados para os alunos da 4ªsérie.
・ A bolsa de exploração, crachá, livros didáticos de saúde e educação física, de artes,
Nobiyuku Takahama e o Atlas serão mantidos na escola.
・ A partir da 4ª série, as aulas serão de 6 horas de terça a sexta-feira.
Se houver um clube, haverá 6 horas de aulas às segundas-feiras.

＜ Sobre o tablet ＞

・ Siga as instruções do seu novo professor de sala de aula em relação à data e hora em que
deve levar o tablet para a escola no novo ano.
・ Providencie o recarregamento em casa.
・ Se for difícil mantê-lo em casa, peça ao professor para mantê-lo na escola.

【 Sobre a pesquisa de mudança 】

・ Se você planeja se mudar, informe-nos imediatamente.

