TAREFAS DURANTE O PERÍODO DAS AULAS SUSPENSAS (porção para 3 semanas)臨時
休業中の各学年の課題（３週間分）
Série
学年

TAREFAS

課

題

○Leitura de livros, leitura de livro infantil, cartão de continhas (anotar na ficha de leitura de livros(Honyomi
kaado ))
○Folhas de exercícios (exercícios levados para casa dentro do envelope)
1a. Série ○Acima de 12 páginas de escritas de kakitori

１年生

2a. Série
２年生

〇本読み・読書・計算カード（本読みカードに記入）
〇プリント（封筒に入れて持ち帰ったもの）
〇書き取り(１２ページ以上)
○Acima de 12 páginas de escritas de kakitori (Revisar tomando referência na folha de amostra)
○Acima de 12 páginas de Revisão das matérias (Jishu benkyo ) (principalmente de Kokugo e sansû)
○Cartão de continhas de tabuada, Leitura de livros, leitura de livros infantil (Anotar todos os dias na ficha
de leitura de livros (Honyomi kaado )
〇書き取り１２ページ以上（今までの手本を見て復習する。）
〇自主勉強１２ページ以上（国算を中心に行う。）
〇九九カード 本読み 読書 （本読みカードに毎日記入する。）
○12 Páginas de escritas de kakitori. (1 página por dia). Acompanhar a folha de amostra ou doriru).
○Matemática: Resumo dos conteúdos da 3a. série. (exercícios da pág. 108 à 112) (Pág 113 à 117), Pág 118
à 119). Desafiar nos exercicios da pág. 120 à 125)
○Exercícios físicos: Pula-corda. (Utilizar cartão de pula-corda).
○Revisão das matérias (Jishu benkyo )(Manabi nooto )Revisar os exercícios que caíram nas provas ou dos
exercícios praticados durante as férias de verão e inverno.Estudar por conta própria.

3a. Série ○国語：書き取りを平日のみで１２ページ書く。（１日1ページです。）書き取りのお手本や漢字ドリルなどを
３年生 使って書く。
○算数：「３年のまとめ」(下の本P１０８～P１１２）・「力をつける問題」（P１１３～P117）・「ほじゅ う問題」（P１１
８～P１１９）をする。「チャレンジ」（P１２０～１２５）は、挑戦してみましょう。
○体育：縄跳びをする。（縄跳びカードを使用する。）
○自主勉強（学びノート）；今までのテストや夏・冬のべんきょうくらぶをもとに、もう一度問題を書くいて解い
ていく。）進んで取り組む。

Acima de 15 páginas de kakitori (Revisar os kanjis aprendidos durante o ano. Tomar referencia da
folha de amostra ou kanji doriru)
Acima de 15 páginas de revisão de exerc´cios de matemática (Revisar no caderno de matemática
das lições aprendidas durante o ano ou exercicios do livro didático da pág. 115 adiante.)
Estudar por conta própria:
Exerc´cios distribuídos, escritas de letra alfabértica, leitura de livros infantil
Exercícios das páginas pendentes do Kanji doriru ou sansu doriru
4a. Série
４年生 〇書き取り15ページ以上（漢字ドリルや漢字のお手本から4年生の漢字のおさらいをする。）
〇算数おさらい１５ページ以上（算数ノートに１～3学期のドリルや教科書P115以降から問題を選
んで取り組む）
〇自主的に進んで取り組むもの
・各学級で配布されたプリント、・ローマ字のおさらい、 ・読書
・終わっていない漢字ドリル、計算ドリルのページ

○Anotar todos os dias no honyomi kasdo. (título do texto que leu, leitura de livros infantis, ajudar nos
deveres de casa, horas estudadas etc.)
○Fazer folhas de exercícios チアアップシート todos os dias.Servirá para preparar para as provas de avaliaçã
o realizada no mês de abril)
○Acima de 15 páginas revisão (Jishu bennkyo) (fazer sem falta exercicios do livro da pág. 254 à
260(resumo da 5a. série), correção no keisan doriru .
○Acima de 15 páginas de kakitori (revisar ）os kanjis aprendidas durante o ano)
Terminar todas as lições do keisan doriru e kanji doriru . (corrigir as lições e correção)
○Leitura de livros infantis
5a. Série ○Ajudar nos deveres de casa por iniciativa própria

５年生
〇本読みカードに毎日記録する。（本読みしたところ・読書・手伝い・学習時間など）
〇チアアップシートを毎日やる（６年生４月に行われる学力調査に向けた学習になる）
〇自主勉強１5ページ以上（算数の教科書「５年のまとめ」P254～260)は必ずやる・計算ドリルの直し）os
kanjis aprendidas durante o ano)
〇書き取り１5ページ以上（１年間に習った漢字を復習する）
〇計算ドリル、漢字ドリルを全てやり終える。（丸付け、直しも行う）
〇読書
〇手伝いを進んで行う

6a. Série
６年生

○Olimpiadas doriru 2 livros
○Folhas de exercicios distribuídos etc.
○Escritas de kakitori, revisão das matérias (acima de 15 páginas)
〇オリンピックドリル２冊
〇配布されたプリント等
〇書き取り・自主勉強（各１５ページ以上）

Irá o aviso da escola para cada família.
Nakayoshi 学校から各家庭に連絡をします。
なかよし

※ As matérias que ficaram pendentes, serão aplicadas no novo ano letivo. Favor manter guardados
todos os livros.
未履修は、次年度に学習をします。教科書等は大切に保管をお願いします。
※ As matérias que não foram possível aplicá-los do ano corrente, estudará no novo ano letivo.
未履修は、次年度の余剰時数で授業をします。
※ Recomendamos à estudar pelo 「eライブラリー」pelo internet.
インターネットを使った学習「eライブラリー」にも積極的に取り組んでいきましょう。

