
Sobre a programação do mes ３・４  

 

Ao senhor responsável 

As seguintes alterações foram feitas ,devido a uma solicitação para continuar 

as medidas para evitar novas infecção por coronavírus。  

 

（1）Mes3  dia19（qui）Sobre a Cerimonia de formatura Mutsumi Seibu 

・Graduados・Somente 1 responsável・Presidente do PTA（1 convidado）

Participação dos professores e funcionários 

・Recepção até as 9:30（Ginásio do esporte）  

 

（2）Mes3  dia 24（ ter）Cerimonia de encerramento foi cancelado 

・  Sobre a distribuição do certificado de conclusão（Boletim） ,e retirada dos 

materiais escolares individual.                                    

Mes 3 dia 23（seg）10:00～14:30 1・4 série cada sala de aula. 

Mes 3 dia 24（ ter）10:00～14:30 2・5 série cada sala de aula. 

Mes 3 dia 25（qua）10:00～14:30  3 série cada sala de aula. 

① Se caso não for conveniente、 poderá vir na escola, da série escolar    

diferente, conforme a data e horário acima.     

Se caso não poder vir a escola, na data e horário designadas,entrar em 

contato através do e-mail da escola seibu （Pode ser em portugues）、e 

verificar a programação do professor。Quem tem irmãos , se voce gostaria 

de vir a escola e levar os materiais em 1 dia, favor avisar o professor。  

 E-mail da escola-六西小代表メール : seibu@st.oklab.ed.jp  

  Título: Alteração do dia de ir a escola〇série〇 classe nome da criança. 

  Conteúdo:〇Pedido de alteração para o 〇dia（semana）〇horário  

  Se caso for alterar o dia e horário、Abertura da escola（ seg～ sex）・horário      

de funcionamento（８：１５～１６：45）。  

②Quem mora perto da escola 、procure vir caminhando（poderá entrar   

sentido leste）。Obrigada pela compreensão.  

③Favor não deixar que só a criança vir a escola。  

④Quem for vir de carro、entrada portão principal、verifique o mapa de rotas 

que foi publicado no outro dia。  

 

（3）Cerimonia do ingresso escolar・Cerimonia do início das aulas 

・Mes 4 - dia 6（seg）está programado a realizar a cerimonia do ingresso escolar  

e cerimonia do início escolar. Se tiver alguma alteração no conteúdo,vamos 

comunicar。  

 

（4）Mes 4  dia 25（sab）Visita dos pais a sala de aula foi cancelado. 

・A visita dos pais a sala de aula, que é realizado todo ano em abril, foi 

cancelado、 treinamento de entrega da criança ao responsável,será adiado。 

 Vamos distribuir a proposta das atividades do PTA。  

・Mes 4 dia 25（sáb）a escola será fechada ,dia 27（seg）será realizado 

as aulas。  

 

Obrigada pela sua compreensão。  

http://edgw01.okstudy.local/scripts/ok_saine/grn.exe/mail/send?to=seibu%40st.oklab.ed.jp

