Takahama Shiritsu

Yoshihama Shogakko
3ª série-Estudo fora da escola

Dia 22 de Abril（sex）

Gostaríamos de informá-los sobre o estudo fora da escola no dia 6 de Maio (sex). Os alunos da
3ª série percorrerão a cidade enquanto caminham na estrada Oni michi como um estudo da cidade
de Takahama da aula de estudos sociais. Creio que será uma boa oportunidade para descobrir as
qualidades da cidade e sentir a bondade dos novos amigos. Obrigado por sua colaboração.
【Data】6 de Maio（sex） ※Se chiover será cancelado・・・Aula normal de 5 horas（Avisaremos através do
caderno de recados em uma data posterior）
【Destino】 Museu Kawara da vila de cerâmica da cidade de Takahama
【Cronograma】 Agruparna escola as ８：２０

Partida da escola as ８：４０ →→→ Ōyama ryokuchi as

９：１０～９：４０ →（Oni michi）→
Parque Morimae / Museu Kawara１１：００～１３：００→（Oni michi）→Niko Niko Oni Hiroba・
Estação Takahama Minato１３：３０
〈Almoço・Intervalo・Visita〉
→→→Sawatari Yume Hiroba １４：１５～１４：３０ →→→ Uma vez no distrito escolar
Voltar para casa por cada percurso escolar
※Sair do Sawatari Yume Hiroba１４：３０（programado）、ir para casa, dividido de acordo com o percurso
escolar
【Trazer】 Mochila ( bolsa ) de pano・Garrafa Térmica・Bentô・Esteira・Lenço umedecido para limpar as
mãos（Com alcool para esterilizar）・Lenço・Tissue・Lanche（No valor máximo de ２００円）cartão de
verificação de saúde・Máscara de reserva・Estojo・capa de chuva（caso esteja preocupado com o tempo）
【Roupas】 Roupas confortáveis・Calçado que esteja acostumado a usar・Chapéu de segurança
【Pedido】
・Escreva o nome em todos os pertences.
・Caso tenha que faltar, nos avise a partir das ７:30 分～８:00（TEL：５３－０１７４）
・Vamos caminhar uma longa distância. Use sapatos que está acostumado a usar e traga bastante água.
(Ao sair do Museu Kawara, receberão uma garrafa de água (garrafa PET de 500 ml) comprada com as
despesas de estudo como hidratação.)
・ Em caso de chuva, deixaremos na escola os materiais de estudo na quinta-feira, 28 de Abril. Mesmo
se estiver preocupado com o clima, não traga a mochila escolar ( Randoseru)e deixe-os vir para a
escola com os mesmos pertences de como se fossem realizar o estudo fora da escola.
・ No dia do evento não haverá almoço mesmo que seja cancelado devido a chuva, então traga seu
próprio almoço.

