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Estamos em um estação muito fria! 
Os dias frios continuam. Na escola, utilizamos ar condicionado e ventilamos o ambiente e 

procuramos tornar a vida escolar o mais confortável possível. No dia 4 será o 1º dia da primavera, e 

será primavera no calendário, mas parece que a primavera em grande escala será um pouco mais 

longa. 

No dia 9, farão uma apresentação aos alunos da 3ª série sobre as questões ambientais que estudou 

durante o período de estudos integrados. Os alunos da 4ª série estão se preparando para a 

apresentação. Posso sentir o crescimento deles em seu estudo árduo, como escrever muito do que 

eles pesquisaram em uma grande folha de papel e pensar em como falar de uma maneira fácil para 

os alunos da 3ª série entenderem. Espero que saiam bem e dê um bom passo rumo à 5ª série. 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

 

１ ２ ３ ４ 

Reunião geral 
Piscina,classe
３，４ ⑤ª⑥ª aula 

① ②
Teste de 
habilidade 
acadêmica 

① ②
teste de 
inteligência 
Piscina,classe
３，４ ⑤ª⑥ª aula 

 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

 ⑥Clube（Último）    Mensalidade Dia da fundação 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

Dia da 
família 

Eleição da 
associação 
infantil 

 Semana de 
estudos do teste 
gambariaté dia ２ 
de março 

 Piscina,classe
１，２  ⑤ª⑥ª aula 
 

 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 
 

  Teste gambari 

de kanji 

Aniversário 

do 

imperador 

 Festival 
Ningyo-
koji Hina 
Meguri até 
dia 5/mar 

２６ ２７ ２８  

 ⑤ Despedida 

dos alunos da 6ª 

série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconto de fevereiro（dia １０） 
 Refeição    ５，４００円   ※Não haverá desconto 

Materiais        ０円     no mês de março 

    Total        ５，４００円   ※Algumas crianças 

terão cobranças diferenciada devido a 

mudança,cancelamento de refeição, etc... 

Principais programações de março 

３日（sex）Teste gambari de matemática               ２０日（seg）Formatura（４ª série folga） 

６日（seg）Mensalidade                             ２２日（qua）３ aulas, saída １１:４０ 

７日（ter）～１０日（sex）Saída １５:１５                  ２３日（qui）３ aulas, saída １１:４０ 

１７日（sex）Fim da refeição, 4 aulas, saída １３：２５      ２４日（sex） Coclusão do ano letivo, saída１１:４０ 



【 Avisos e pedidos 】 

● Sobre o teste Ganbari de matemática de Kanji 
 22 de fevereiro（qua）Teste Gamabari de kanji  

Kanji doriru  Livro ＜下＞ ２１、２７、３５、３９、４５、４９ 

Tome cuidado com o 「とめ」parar「はね」puxar「はらい」dobrar, pois estão treinando. 

Haverá também teste de leitura. 

Outras questões de prova será fornecida para estudo como folhas de atividades. 

３ de março（sex）Teste gambari de matemática 

Keisandoriru, Livro ＜下＞「Multiplicaçã e divisão decimais （１０～２２、２４）」「Como 
pesquisar e organizar (25)」 
「fração（２７～３１）」「Como mudar（３３～３６）」「Retangular e cubo ３７～４２）」 
「Resumo da 4ª série（４３～５０）」 
 

Pratique em seu caderno de autoestudo. Prossiga com seus estudos de maneira 

planejada. 

 
 
●Sobre caso precise de se mudar 
 
Se você tiver que se mudar de repente, por favor nos avise o mais rápido possível. 

Obrigado. 


