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R3.4. 30

Com o sorriso no rosto as crianças já se acostumaram com a nova classe. As crianças já estão entrando
no rítmo e as atividades com seu no par Pea katsudou começou com muita brincadeira.
Como veteranos da escola as atividades com seu Pea e os trabalhos voluntários irão aumentar
gradativamente. Que este mês seja cheio de sorrisos e conquistas.
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 Sobre a aula fora da escola 
No dia 25  ter na aula de estudos sociais iremos
visitar a secretária do meio âmbiente da cidade de
Obu. O tema será separação de lixo, as crianças terão
a oportunidade de ouvir um especialista em
reciclagem e aprender a melhor forma de separar o
lixo. Pedimos aos responsáveis que converse com a
criança sobre a reciclagem e separação do lixo
produzido em casa.
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 yen
Total
 yen
 Será debitado dia 14/05  sex
Merenda

Dia 04/06(sex)Aula com presença do responsável
Treinamento de entrega da criança em caso de catástrofe

〈 Sobre o cancelamento da visita a cidade Tônoshi〉
Devido a proliferação do COVID-19 a visita a cidade Tônoshi foi cancelada.

〈 Sobre a foto da classe〉
No dia 04/06(sex)no mesmo dia da aula com presença do responsável, a foto da classe
ficará exposta na classe. Caso tenha interesse em comprar entregaremos o envelope no início
do mês. Favor colocar o dinheiro no envelope(de preferência sem troco)e entregar ao professor
responsável até dia 11/06(sex).

