
 

 O frio está ficando mais rigoroso. Na escola, vamos cuidar da saúde, como ventilar os locais com frequência e 

lavar as mãos. Agradecemos se puderem cuidar da condição física de seus filhos em casa. 

"Faltam menos de dois meses para acabar o ano como alunos da 5ª série." Vamos fazer uma revisão da série e nos 

preparar para nos tornarmos a série mais alta que elevará o Yoshihama Shogakko. Obrigado por seu caloroso 

apoio e cooperação. 

 

 

 

 

 

１日（qua）Reunião geral 

２日（qui）Teste de habilidade acadêmica【1ª,2ªaula】 

６日（seg）①、②Classe３・４ Piscina 

⑥Clube（Último） 

７日（ter）Saudação【Comitê de Esportes】 

８日（qua）⑤、⑥Classe ３・４ Piscina 

１０日（sex）Mensalidade ⑤、⑥Classe３・４ Piscina 

１１日（sab）Dia da fundação 

１２日（dom）Dia da família（Não TV・Game） 

１３日（seg）Eleição da associação infantil【5ª aula】 

１５日（qua）Semana do Teste Gambari～3/02 

      ⑤、⑥Classe３・４ Piscina 

２０日（seg）Comitê（Último）【6ª aula】 

２１日（ter）Saudação[Comitê de beleza】 

２２日（qua）Teste Gambari de kanji 

      ⑤、⑥Classe３・４ Piscina 

２３日（qui）Aniversário do Imperador 

２７日（seg）Despedida da 6ª série【５ª aula】 

２８日（ter）Saudação [postagem] 

 

 

○Teste de habilidade acadêmica  
Será realizaoa no dia 2 de fevereiro (qui) durante a 1ª e 2ª 

aula. É um teste de desempenho acadêmico com duas 

disciplinas, língua japonesa e matemática. 

○Sobre o Teste Gambari 
Data ： 22/02（qua）Teste Gambari e kanji 

3/03（sex）Teste Gambari de matemática 

Questões：[Kanji] Kanji Doriru（下）２５、２６、３３、３４、３９、４０、４５、４６、４９、５０ 

 50 questões dessas páginas 

[Matemática]Keisan Doriru（下）１６、１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２８、 

２９、３１、３２、３３、３４、３５ questões dessas páginas 

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

 4ºAno Reiwa 

Informativo da 5ª série 

Versão de Fevereiro 

26 de Janeiro 

《Principais Atividades de Março》 

３日（sex）Teste Gambari de Matemática 

６日（seg）Mensalidade  

７日（ter）６aulas de 40 min【Saída 15:15】 

    Até dia 10/03（sex） 

１７日（sex）Cerimônia de herança (Ensaio para 

Cerimônia de Formatura) 

 Preparação do salão da cerimônia [5ª aula]  

Fim da refeição【Saída 14:50】 

２０日（seg）Formatura 

＊１ª～５ª series folga 

２１日（ter）Dia do Equinócio Vernal 

２２日（qua）３ aulas【Saída 11:40】 

２３日（qui）３ aulas【Saída 11:40】 

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

２７日（seg）Férias de Primavera 

Mensalidade de Fevereiro 

Refeição  ４,８６０円 

Material      ０円 

Poupança  ２,０００円 

    Total     ６,８６０円 

※Não haverá mensalidade em março. 

※Crianças com valores diferentes devido a 

mudança, pular refeições, etc. serão 

notificadas separadamente.  

 

 



 

 


