
                 

CALENDÁRIO DO MÊS DE JUNHO / 2020  
 

  

 

 

 

 

 

 

Chiryu Higashi Shogakkou 

にちようび 

日曜日
Domingo 

げつようび 

月曜日 

Segunda / Lunes 

かようび 

火曜日 

Terça / Martes 

すいようび 

水曜日 

Quarta / Miércoles 

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  6  
 

 

-Retorno todos 

após 3ª aula 
11:30 

-Exame de vista 

5-1 

-Retorno todos 

após 3ª aula 
11:30 

-Início de merenda 

-Retorno  
15h 1ª~3ª série 
16h 4ª~6ª série 

-Exame de vista 
3-1, 3-2 e 5-2 

-Tirar foto da turma 

-Retorno  

14:30 1ª e 2ª série 

15:20 3ª~6ª série 

-Exame de vista  
2-2 e classe esp. 

-Retorno  

15h 1ª e 2ª série 
16h 3ª~6ª série 
-Exame de vista 

4-1, 4-2 e 2-1 

 

 7  8 9  10 11 12  13   

-Dia de 

limpeza 
coletiva 

Cancelado 

-Exame de vista 

6-1 

 -Início da Classe 

após aulas 
(Houkago kodomo 
kyoushitsu) 

-Exame de vista 6-2 
Dia de Plantão no 

trânsito 

-Retorno todos  
após 5ª aula 
14:30 
-Exame de vista  
1-1 

-Exame de vista 

1-2 

-Torneio 

Recreativo  
da APM 8:50 
(Fukushi 
Taiikukan) 
Cancelado 

 14 15 16 17 18 19     20 

-Reunião 
Oyaji no 

Kai 

Débito autom. 
desp.escolares 

-Atividade de 
Comitês 

    -Atividade de 
Inglês  

1ª e 2ª série e 
classes especiais 

-Recolha de 
materiais 
recicláveis  
(nas casas) 

- Concurso de 
Oratória dos 
Jovens de 
Chiryu (Patio) 
10:00 
Cancelado 

 21   22 23 24       25   26     27   

 
 

-Clube 

-Retorno  
15h 1ª~3ª série 

16h 4ª~6ª série 

    - Reunião do 
grupo que 
cuida dos 

Higashikkos 
adiado 

 28     29 30          

 -Atividade de 
Comitês 
-Retorno  
15h 1ª~4ªsérie 

16h 5ª,6ª série 

Dia de Plantão 
no trânsito 

  
 

 
 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE JULHO 
03(sex)Reunião explicativa da Viagem de estudos Adiado para novembro 

06(seg)Retorno todos após 5ª aula 14:30  

08(qua)Reunião Pais e Mestres (até dia 14) Cancelado 

13(seg)Acampamento nas Montanhas (até dia 15) Adiado para setembro ou poderá ser cancelado 

17(sex)Reunião Moyaiko 

21(ter) e 22(qua) Aula normal com merenda 

27(seg)~7/ago (sex) Aula parte da manhã sem merenda 

 

 

 

 

 

 

Junho será a estação das chuvas. Foi uma pena que o novo ano letivo tenha 

começado e a escola teve que ficar fechada justamente na hora que estavamos 

tentando fazer o melhor. Como passou tempo em casa? Com um pequeno 

atraso, iniciou-se as aulas. Houve muitas mudanças nos eventos escolares, 

mas gostaríamos de prosseguir o máximo possível. Na escola, tomaremos 

medidas contra o coronavírus como: usar máscaras, lavar as mãos e com uma 

boa ventilação. Contamos com o apoio e colaboração de todos. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【Todas as séries】    HORÁRIO DE  TÉRMINO DAS  AULAS (apartir de 3/6) 
Cada série irá embora conforme o seguinte horário. Poderá ver na homepage da Escola também.    

※Quando houver alteração, será avisado. 

 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série  5ª série 6ª série 

Seg 15:00 15:00 15:00 15:00☆    16:00 16:00 

Ter 15:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 

Qua 15:00   15:00※   15:00※ 16:00 16:00 16:00 

Qui 14:30 14:30 15:20 15:20 15:20 15:20 

Sex 15:00 15:00 16:00 16:00 16:00 16:00 
 
 

【1ª série】Providenciar uma garrafa pet de 500ml – até dia 29/maio (sex) 

- Será usado como regador para cuidar da planta- Asagao, na aula de Estudo do Cotidiano. Não precisa 
mandar a tampa, a escola comprará um bico regador (escrever o nome na garrafa, sem falta). 
 

 
【5ª série】SOBRE O ACAMPAMENTO NAS MONTANHAS 
  - Estava programado a viagem de Acampamento nas Montanhas para a 5ª série no dia 13/7 (seg) até 
15/7 (qua). Porém foi adiado para setembro. Dependendo das situações futuras a viagem poderá ser 
cancelado. Informaremos os senhores caso for cancelado. Contamos com a compreensão dos senhores. 
 
 
【6ª série】SOBRE A VIAGEM DE ESTUDOS 
 - Estava programado a Viagem de Estudos para a 6ª série no dia 10/9 (qui) e 11/9 (sex). Porém foi adiado 
a viagem e a Reunião explicativa do dia 3/7 (sex) para setembro. Dependendo das situações futuras a 
viagem poderá ser cancelado. Contamos com a compreensão dos senhores. 

 
 
【TODAS AS SÉRIES】 ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS EM CASOS DE EMERGÊNCIAS 
 - Solicitamos aos pais para colaborarem com a arrecadação anual de ¥100 por aluno, neste ano letivo 

também. Arrecadamos ¥100 junto com as despesas escolares do 1º débito automático (em maio). 
Agradecemos pela compreensão e colaboração dos senhores.  

 
 
【TODAS AS SÉRIES】SUSPENSÃO DAS AULAS DE NATAÇÃO 
- Decidimos suspender as aulas de natação desse ano letivo. Contamos com a compreensão dos senhores. 
 

 
【TODAS AS SÉRIES】SOBRE O ENCURTAMENDO DAS FÉRIAS DE VERÃO 
 - Dias com aulas 
  21 (ter) e 22/jul (qua) aula normal com merenda  
  27/jul (seg) até 7/ago (sex) aula somente na parte da manhã sem merenda, retorno 11:20 
  24/ago (seg) até 31/ago (seg) aula somente na parte da manhã sem merenda, retorno 11:20 
 - Férias de verão 
  8/ago (sáb) até 23/ago (dom) - 16 dias de férias 
 
【TODAS AS SÉRIES】SOBRE EXAME DE VISTA 
 - Os alunos que usam óculos não poderá esquecer de trazer no dia do exame. Contamos com a 
compreensão dos senhores. 

★ As Atividades de Comitês (5ª e 6ª série) ou Clube (4ª a 6ª série) são na 6ª aula das 2ª feiras (término às 16:00) 
★ A 4ª série, nas 2ªs feiras que tiver Clube, terá 6 aulas (término às16:00) （☆） 
★ A 2ª e 3ª série, nas 4ªs feiras que tiver Classe Masu Masu (reforço Matemática), terá 6 aulas (retorno 16:00)（※） 
   (Classe Masu Masu começará apartir do 2º semestre) 

 


