Ano 2022
Informativo da 6ªsérie
Versão férias de verão
11 de julho（ seg）
Apartir de amanhã começará a semana da reunião de pais , neste clima quente, mas
contamos com a sua presença. Será um curto período, mas espero poder falar sobre
pontos importantes de seu filho(a).
Embora o calor tenha aumentado consideravelmente, as crianças puderam passar o tempo
de bom humor levando as aulas a sério e se exercitando ao ar livre. Na época do plantio das
mudas de crisântemo, a viziança local os elogiaram: 「As crianças da 6ª série cuidam bem
das crianças da 1ª série. Estão concentrados e maguiníficos.」Eles estão orgulhosos de
serem da série mais graduada.
Bem, as férias de verão estão prestes a começar. Sem falar na revisão do aprendizado
de abril a julho, gostaria que experimentassem as 「atividades que só podem ser feitas
durante as férias de verão」 e que 「são exclusivas das férias de verão」. Ainda estamos
tomando medidas contra doenças infecciosas, mas esperamos vê-los com boa saúde no dia
do retorno a escola em setembro, com seus familiares atentos à saúde.

Dia 1（seg）Comparecimento de todos
a escola das
８：２０ ～ ９：２０ Saída ９：２５
＜Lição＞Poster, Shuuji
＜ Trazer ＞ Chapéu de segurança, bolsa,
estojo, sapatilha, cartão de verificação de
saúde, gaffara térmica

２４（qua）Comparecimento de todos
a escola das
８：２０ ～ ９：２０ Saída ９：２５
＜ Lição ＞ Redação do cotidiano ou
redação do livro, poesia, documentos

１日（qui）Reunião geral, saída １１：４０
２日（sex）Treinamento refúgio（terremoto）
５日（seg）Início das refeições ⑥ Comitê
１２日（seg）Mensalidade
１９日（seg）Dia dos avos
２３日（sex）Equinócio de Outono
２６日（seg）⑥ Clube
１０月２日（dom）Excursão escolar（１º dia）
３日（seg）Excursão escolar（2º dia）
４日（ter）Folga compensada（apenas a 6ª série）
＊ A inspeção de bagagem para a viagem
escolar não será realizada este ano.

importantes da viagem escolar 、cartaz da
paz
＜ Trazer ＞ Chapéu de segurança, bolsa,
estojo, sapatilha, cartão de verificação de
saúde, gaffara térmica

1º de Setembro（qui）
① Reunião Geral

②Atividade escolar

③Atividade de série

＜ Trazer ＞
□ Chapéu de segurança, bolsa

□ Estojo

□ Sapatilha

□ Caderno de recados

□ Nisshi das férias de verão

□ Cartão de verificação de saúde

□１ a ２ sacolas plásticas（Para quem tiverem casa)
Dia que a tradutora estará na escola em Agosto
29 de agosto das 9:00 as 15:00

○ Sobre os dias que a escola estará fechada durante as férias de verão
As escolas do ensino fundamental e médio da cidade estarão fechadas nas seguintes datas. Agradecemos a
compreensão e cooperação de todos os pais.
（Data）10 de Agosto（qua） a 16（ter） de 2022
（Obs）Tal como acontece aos sábados e domingos, não há funcionários na escola durante os dias de feriado.
O telefone ficará ligado a secretária eletrônica.
Se tiver uma emergência, entre em contato com o Conselho de Educação da Cidade de Takahama
(Takahama-shi kyōiku iinkai) (Tel 52-1111).
○ Sobre a folha de desinfecção
No cotidiano escolar, usarão uma folha desinfetante antes e depois das aulas ou em aulas especiais ou quando
usam itens compartilhados.
Gostaria que cada pessoa se preparasse para o cotidiano escolar a partir de setembro. Prepare os itens que faltam na
caixa de materiais. Contamos com sua colaboração.

Lição

Conteúdo

Data entrega

Corrigir e circular. Locais que não aprendeu, experimente resolver
Nisshi das férias de verão

como a intenção de estudar de forma independente.

1º Setembro (qui）

Pág. 27 a 45, se não conseguir fazer não tem problema.
Redação do cotidiano (de 4 a 6 folhas da folha de redação) ou
Redação do cotidiano ou
redação de um livro (3 folhas). Você pode fazer ambos também!

24 de Agosto（qua）

do livro
Consulte a folha em anexo para obter maiores detalhes.
Poesia

Folha de redação (1 a 2 folhas)

24 de Agosto（qua）

Acima de 1 ítem. Por favor, prepare seu próprio papel de desenho.
Poster

1º de Agosto (seg)
Veja o informativo de inscrição dos trabalhos.
Acima de 1 ítem. Prepare sua própria folha. Veja o informativo da

Shuuji

1º de Agosto (seg)
inscrição do trabalho.

Cartaz da paz

Terminar o que já começou a fazer na escola.

24 de Agosto（qua）

Música

Práticar com a flauta 「Menuet」「メヌエット」 (enviar via) Loilo

24 de Agosto（qua）

☆Daremos a cada pessoa 20 folhas de papel para a redação do cotidiano, redação do livro e poesia.
☆Observe que, ao se inscrever, tem que colocar o nome da escola, a série, seu nome etc. será
diferente dependendo do trabalho. Há muitas coisas que você pode ganhar um prêmio de
participação.
☆A lição de casa será dada pouco antes das férias de verão.

