
CALENDÁRIO  DO  MÊS  DE  ABRIL / 2020 

 
Data: 6 / 4 / 2020 

Escola Chiryu Higashi-shou 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

にちようび 

日曜日
Domingo 

けつようび 
月曜日 
Segunda 
Lunes 

かようび 
火曜日 
Terça 

Martes 

すいようび 
水曜日 
Quarta 

Miercoles 

もくようび 
木曜日 
Quinta 
Jueves 

きんようび 
金曜日 
Sexta 

Viernes 

どようび 
土曜日 
Sábado 

              1 
 

           2 
 

           3 
 

      4 
 

5 

 

 

66666 
- Cerimônia de 

Abertura e início 

do ano letivo 
- Dia com 3 aulas 

- Retorno 11:50 (2ª a 

6ª série) 

- Retorno 11:40 (1ª 

série) 

62 

7 
- Dia com 3 aulas 

-Retorno 11:50  

8 
- Teste capacidade 

intelectual (2ª, 4ª e 

6ª série) 2ª aula 

- Medir peso e altura 

e Exame de audição 
(5ª série) 

- Retorno 11:50 

- Plantão de trâns. da 

APM 

9 
- Medir peso e altura 

(6ª série) 

-Retorno 11:50 

 

10 
- Despedida para os 

professores  

- Dia com 3 aulas 

- Retorno 11:50 

- Campanha Zero de 

acidentes 

11  
 

     12 

 

 

Feriado 

13 
-Início da 

merenda( 2ª a 6ª 

série) 

- Iinkai  Ativ. 

Comitês (5ª e 6ª 

série) 

- Medir peso e altura 

(2ª e 4ª série) 

- Exame de audição  

(2ª série) 

-Retorno 11:50 (1ª 

série) 

- Início da classe 

Hokago (2ª a 4ª 

série) 

14 
- Tirar foto da 

classe em grupo 
- Retorno 11:50(1ª 

série) 

15 
- Visita à Escola 

pelos pais  

- Assembléia da 

APM  
- Explicação sobre a 

escola 
- Retorno 11:50 (1ª 

série) 

 

16 
- Teste Nacional de 

conhecimento de 

Jap./Mat.(6ª série)  

- Retorno 14:30 (2ª a 

6ª série) 

17 
- Medir peso e 

altura e Exame de 

audição (3ª série) 

- Recolha de mat. 

Recicl.(casa) 

-Treinam. contra 

calamidades - 2ª 

aula 
- Retorno 11:50 (1ª 

série) 

 

18 
 

Feriado 
- Reunião do 

grupo de 

educadores 

higashikko 

9:00~ 

19 
 

Feriado 

 

20 
-Treinamento de 

segurança no 

trânsito (1ª série) 
- Início da merenda 

(1ª série) 

21 
- Exame de clinica 

geral (5ª a 6ª série) 

 

22 
-- Exame de vista 

(3ª série e 4ª série.) 
 

23 
-Exame de otorrino 

(1ª a 4ª série) 

24 

- Reunião de boas 

vindas para 1ª 

série 

- Exame de vista 

 (1ª e 2ª série) 

25 
 

Feriado 
 

26 
 

Feriado 
 

 

27 
- Visita domiciliar  

- Aulas de reposição  

- Exame de vista 
 (5ª série e Clas. Esp.) 

- Retorno 15:00  

(1ª a 4ª série) 

- Retorno 16:00 

 (5ª a 6ª série) 

28 
- Visita domiciliar  

- Aulas de reposição 

- Retorno 15:00 

 (1ª série) 

- Retorno 16:00 

 (2ª a 6ª série) 

29 
-Feriado Nacional 

(Dia do Showa) 
 

30 
- Visita domiciliar - 

- Aulas de reposição 

- Retorno 14:30 

 (1ª e 2ª série) 

- Retorno 15:20 

 (3ª a 6ª série) 

Horário de término das aulas após o início da merenda 
Dia com 5 aulas - Retorno às 15:00 (Nas quintas-feiras às 14:30) 

Dia com 6 aulas - Retorno às 16:00 (Nas quintas-feiras às 15:20) 

✻Nos dias que tiverem alterações nos horários de término das aulas, informaremos conforme acima no calendário. 

 

LEIA  COM  ATENÇÃO, pois só traduziremos as partes mais importantes.  
Esse é o informativo mensal da Escola, portanto leiam com atenção os avisos referente 

a série dos seus filhos e o que tiver escrito “todas as séries”. As séries estão 
determinadas, no canto esquerdo do quadro. 

Vamos orientar as crianças para que elas tenham uma boa vida escolar e esperamos 
poder contar com a compreensão e colaboração dos senhores. 

- Reunião dos novos e antigos membros da APM 9:00~ As atividades riscadas foram canceladas 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE MAIO 
 

08(sex) - Reunião dos guardas da escola 10:00~ 

11(seg) - Clube- Reunião matinal  

- Início de Classe Houkago (1ª Série) 

12(ter) - Exame geral (1ª série e Clas. Esp.) 

14(qui) - Dia com 5 aulas ( todas as séries) Retorno 14:30 

15(sex) - Recolha de mat. Recicl.(casas) 

- Exame dentária (todas as séries) 

18(seg) - Atividade de Comitês 

20(qua) - Treinamento da rede de comunicação 

21(qui) - Exame de eletrocardiograma (1ª e 4ª série) 

TODAS  AS  SÉRIES 
Agradecemos por toda a colaboração prestada à escola. Esperamos poder contar com os senhores no novo ano que se inicia. Há caso 

em que os pais poderão ser chamados na Escola para orientações. Contamos com a sua colaboração. 

☆ Prazos de entrega e preenchimento dos documentos 

Fazer as devidas correções, principalmente nos números de telefone de contato e local de trabalho. Para aqueles que receberam o 

novo formulário, deverá preencher e entregar o formulário novo, para o professor.  
 

Entregar até o dia 9 / 4 (ter) 
1. Ficha de dados do aluno (preencher os dados dos irmãos, com a série e classe. Deverá corrigir 

principalmente os números de telefone de contato) 

2. Ficha de saúde do aluno 

3. Ficha da enfermaria em caso de emergência 

4. Formulário de pesquisa sobre a realização do bochecho com flúor (todas as séries) 

5. Questionário para exame de dente 

6. Exame de saúde para as corridas matinais “run run suiyoubi”. 

7. Termo de concordância no seguro do Centro de esportes no Japão (somente a 1ª série) 

8. Cartão de entrega dos alunos em caso de emergência. 

9. Documento de inscrição no seguro estudantil da AIG. (somente quem desejar ou tiver alterações a fazer) 

10. Questionário de tuberculose 

11. Inscrição na classe Houkago kodomo kyoushitsu (Se quiser)(Somente a 1ª série) 

Até dia 15 / 4 (qua) 1. Notificação de aprovação da Assembléia geral da APM  
 

☆ Em relação aos cadernos 

Os 1º cadernos e o caderno de recado usado na Escola serão comprados pela Escola, mas a partir do 2º caderno 

deverá ser comprado pelos pais. (Favor comprar um que tenha o mesmo tipo de páginas) 

☆ Campanha de arrecadação das tampinhas das garrafas Pets. 

- Favor colaborar com a campanha juntando as tampinhas. Favor lavar e tirar os adesivos. 

☆ ATENÇÃO 

- Quando ligar para a Escola falar o nome do aluno, registrado na Escola, e a série em japonês (...nen...kumi). 

Pedimos que tentem se comunicar em japonês na medida do possível. (Poderá ligar para o celular e falar direto com 

a tradutora ou mandar mensagem, em caso de emergência, conforme informamos anteriormente) 

- Quando trocar de celular ou mudar o local de trabalho, comunique-nos o mais rápido possível. 
 

22(sex) - Exame de urina -Ativ. de Comitês  

-Preparativos da Ginacana Esportiva (5ª e 6ª série)  

-1ª~4ª série retorno 13:30 

23(sab) - Gincana Esportiva  

24(dom) - Dia reserva da gincana esportiva ① 

25(seg) - Feriado transferido 

26(ter) - Horário de (seg) -Exame geral (3ª e 4ª série)  

27(qua) - Teste de condição física (4ª ,5ª e 6ª série)  

- Classe Masu-masu(3ª série) 

28(qui) - Teste de condição física (1ª ,2ª e 3ª série) 

30(sab) - Dia reserva da gincana esportiva ② 

 

31(qui) Teste de condição física (1ª a 3ª série)  

22(sex) - Exame de urina, Ativ. de Comitês, 1ª a4ª série retorno 13:30 

-Preparativos da Ginacana Esportiva (5ª e 6ª série)  

23(sab) - Gincana Esportiva  

24(dom) - Dia reserva da gincana esportiva ① 

25(seg) - Feriado transferido 

26(ter) - Horário de (seg) -Exame geral (3ª e 4ª série)  

27(qua) - Teste de condição física (4ª ,5ª e 6ª série)  

- Classe Masu-masu(3ª série) 

28(qui) - Teste de condição física (1ª ,2ª e 3ª série) 

30(sab) - Dia reserva da gincana esportiva ② 

Materiais Escolares  
 

2ª série  Limpar a piânica e trazer até o dia 10 / 4 (sex)      
 

3ª série      Kit de caligrafia(shyuuji dougu), dicionário de japonês (kokugo jiten) e de kanji (kanji jiten) 
A partir de maio, começarão a treinar a caligrafia com o uso de pincel, por isso deverá provindeciar o kit de caligrafia  

 

4ª série 

 Verificar o Kit de caligrafia; se o pincel estiver estragado ou faltando a tinta, favor providenciar e mandar à escola até o dia 

10/4(sex).  
 

5ª série   Kit de costura (saihou dougu) 

Na aula de economia doméstica, os alunos aprenderão a costurar. (Não precisa fazer o pedido do pano para treino de 

costura, pois será comprado pela escola, todos juntos.) 
 

☆ No dia 10/4 (qua) poderá ver as amostras desses materiais, na Escola. Quem não tiver, deverá preencher o 

envelope pedido e mandar para a Escola até o dia 17/ 4 (qua), juntamente com o dinheiro correspondente.  
Favor mandar o valor exato para não ter problemas com o troco. (o troco só será devolvido junto com a entrega do 

material) 


