へいせい ねん ど ねんかんぎょう じ よ てい
平成30年度 年間 行 事予定 (案)

ポルトガル語

PREVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DO ANO LETIVO DE 2018
mês

dia
6

semana
6a feira Cerimônia de início das aulas・Cerimônia de ingresso escolar dos alunos da 1ª série
Reunião de alunos separado por bairro (chōbetsu shūkai) e
9 2a feira
Saída da escola em grupos (shudan gekō)
a
11 4 feira Início da refeição escolar (kyūshoku)
Abril
Aula de sábado (①visita dos pais a escola para assistir aula ②conversa informal com o novo
21 sábado
professor da classe e pais, ③④ Assembléia do PTA ⑤treino de busca da criança na escola)
a
23 2 feira Não haverá aula (devido a aula de sábado)
27 6a feira Ensoku (atividade de longa caminhada) se chover, será transferido para o dia 2 de maio
7 2a feira Apresentação teatral na escola
Maio
7 2a feira Período de visita dos professores a casa dos alunos (até o dia 11)
19 sábado Aula de sábado (3 aulas) não será visita dos pais a classe) (Coleta de lixo reciclável)
11 2a feira Início da aula de natação
Junho
Aula de sábado (3 aulas) (1a aula: visita dos pais a sala de aula,
16 sábado
2ª aula: atividade de cortar mato com pais e filhos, 3ª aula: treino de busca do aluno)
5 5a feira Viagem de estudos a natureza dos alunos da 5ª série (shizen kyōshitsu)
17 3a feira Entrega do boletim escolar (até o dia 19),
Julho
18 4a feira último dia da refeição escolar (kyūshoku)
20 6a feira Cerimônia de encerramento do 1º quadrimestre (férias de verão até o dia 31 de agosto)
3 2a feira Cerimônia de início das aulas
4 3a feira Início da refeição escolar (kyūshoku)
Setembro
8 sábado Aula de sábado (3 aulas) (1a e 2ª aula: atividade de cortar mato com pais e filhos)
22 sábado Undōkai (gincana esportiva)
25 3a feira Não haverá aula (devido a aula de sábado)
Outubro
1 4a feira Viagem de estudos dos alunos da 6ª série (shūgaku ryokō) 2 dias
4 domingo Fureai Bunkasai (Festival de integração da cultura)(Sasagawa Higashi Shōgakkō)
Aula de sábado (5 aulas) (1a a 3ª aula: visita dos pais a sala de aula e atividade recreativa com pais e filhos do PTA)
17 sábado
Sanshi Ongakukai (concurso de música das escolas da região Sanshi)
Novembro
a
19 2 feira Não haverá aula (devido a aula de sábado)
28 4a feira Marason kirokukai (1º registro de recordes da maratona)
5 4a feira Marason kirokukai (2º registro de recordes da maratona)
Último dia da refeição escolar (kyūshoku),
Dezembro
19 2a feira
entrega do boletim escolar (até o dia 20) somente p/os interessados
a
21 6 feira Cerimônia de encerramento do 2º quadrimestre (férias de inverno até o dia 7 de janeiro)
8 3a feira Cerimônia de início das aulas
9 4a feira Início da refeição escolar (kyūshoku)
Janeiro
Aula de sábado (3 aulas) (1a aula: visita dos pais a sala de aula, 2ª aula: reunião de
19 sábado
pais separados por bairro, 3ª aula: Jidō kai orientering)
“Gakko Hoken iinkai” (apresentação de trabalhos de saúde dos alunos no palco)
※ 5a feira
Assembléia do PTA (※ o dia não está definido, será informado posteriormente)
Fevereiro
27 4a feira Reunião de alunos “rokunensei wo okuru kai” (agradecimento a 6ª série)
11 2a feira Reunião de alunos separado por bairro (chōbetsu shūkai) e saída da escola em grupos (shudan gekō)
20 4a feira Cerimônia de Formatura
22 6a feira Último dia da refeição escolar (kyūshoku)
Março
23 sábado Aula de sábado (3 aulas) (cerimônia de fechamento da escola)
Cerimônia de encerramento do ano letivo
25 2a feira ・Cerimônia de despedida dos professores que serão transferidos
Pode ser que haja alteração em algum dia da programação acima escrita, contamos com a sua compreensão.

