
Principais Atividades Escolares – Ano Letivo 2022 

Escola Municipal Tokai Shogakko 

Verifique a programação das principais atividades do ano letivo 2022. Verifique as datas nos informativos 
escolares que mandamos no decorrer do ano, pois há possibilidade de alteração.  

 

 

【Principais Atividades – 1º Quadrimestre】 

 
 Abril  

6 (qua) Cerimônia de Ingresso Escolar 

 7 (qui) 2º ao 6º ano: Cerimônia de abertura do ano letivo / Cerimônia de boas vindas aos 

novos funcionários / Saída: 11h / 1º ano: não ir à escola e estudar em casa 

 8 (sex) 2º ao 6º ano: Horário B, 4 aulas / Saída: 12h10 / Reunião de boas vindas ao  

1º ano(1º ano: saída às 11h35 até segunda-feira, dia 18) 

11 (seg) Cerimônia de despedida aos funcionários / 2º ao 6º ano: Horário B, 4 aulas, saída: 12h10 

12 (ter) 2º ao 6º ano: Início da merenda e horário normal de aulas 

14 (qui) Ensaio fotográfico por classe 

19 (ter) 1º ano: Início da merenda escolar 

22 (sex) Visita à sala de aula (5ª aula) / 5 aulas, saída às 14h15 / 

Reunião por classe (14h20) / Reunião geral (14h50) 

26 (ter), 27 (qua) e 28 (qui): 4 aulas, saída: 13h20 / Reunião individual (por registro) 

 

 Maio  

 6 (sex) Limpeza do bairro e dentro da escola 

27 (sex) 1º ao 5º ano 4 aulas / Saída: 13h20 

6º ano: Preparativos para gincana esportiva / 5 aulas, saída: 14h20 

28 (sáb) Gincana esportiva / Saída: 12h10 

30 (seg) Folga compensada para a gincana esportiva 

31 (ter) Dia de reserva para gincana esportiva / Horário B, 4 aulas, saída: 12h10 (não há merenda) 

31 (ter) a 3 (sex) de junho  Visita ao distrito escolar (não há reunião com pais/resp.) 

 

Junho  

9 (qui) Pais/resp. do 5º ano: Explicação sobre o acampamento em Nakatsugawa (14h20) 

23 (qui) Visita à sala de aula (2ª aula) 

30 (qui) a 1 (sex) de julho 5º ano: acampamento em Nakatsugawa 

 

 Julho  

11 (seg) a 15 (sex) 4 aulas, saída: 13h20 / Reunião individual 

15 (sex) Último dia de merenda escolar 

19 (ter)  Horário B, 4 aulas, saída: 12h10 (não há merenda escolar) 

20 (qua) Cerimônia de encerramento do 1º quadrimestre, saída: 10h10 

21 (qui) a 31 (qua) de agosto: Férias de verão  

 

 

  



【Principais Atividades – 2º Quadrimestre】 
 Setembro  

1 (qui) Cerimônia de início das aulas, saída: 11h 

*Não haverá treinamento para entrega de alunos esse ano. 

2 (sex) Horário B, 4 aulas, saída: 12h10 (não há merenda) 

5 (seg) Início da merenda, Reunião por classe (todas as classes): 14h20 /  

Pais/resp. do 6º ano: Explicação sobre a viagem escolar: 15h 

27 (ter) e 28 (qua) 6º ano: Viagem escolar à Nara, Kyoto e Nishinomiya 

29 (qui) 6º ano: Não ir à escola e estudar em casa 

 

 Outubro  

19 (qua) Horário B, 4 aulas/ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º ano: saída às 13h15 /  

Exame médico para novos alunos do 1º ano (alunos do 5º ano irão auxiliar, saída: 15h25) 

26 (qua) Visita à sala de aula (1º ao 3º ano: 2ª aula, 4º ao 6º ano: 4ª aula) / 

         Palestra sobre educação no lar da PTA (3º aula) 

 

Novembro  

19 (sáb) Exposição de artes / Saída: 12h10 (Esposição para os Pais/resp. será na parte da tarde) 

21 (seg) Folga compensada para a Exposição de artes 

 

 Dezembro  

16 (sex), 19 (seg) a 22(qui) 4 aulas, saída: 13h20 / Reunião individual 

22 (qui) Último dia de merenda escolar 

23 (sex) Cerimônia de encerramento do 2º quadrimestre, saída: 10h10 

26 (seg) a 6 (sex) de janeiro: Férias de inverno 

 

【Principais Atividades – 3º Quadrimestre】 
 Janeiro  

10 (ter) Cerimônia de início das aulas, saída: 11h 

11 (qua) Início da merenda 

 

 Fevereiro  

 6 (seg) Reunião sobre ingresso escolar para pais/resp. de novos alunos do 1º ano (10h) 

 8 (qua) Wakaba e Aoba: ¨Despedida aos formandos das classes especiais de Minato-ku¨ 

20 (seg) 4º ao 6º ano: visita à sala de aula (5ª aula) e reunião por classe (14h20)  

21 (ter) 1º ao 3º ano(Wakaba e Aoba): visita à sala de aula (5ª aula) e reunião por classe (14h20) 

 

 Março  

15 (qua) Despedida aos formandos 

16 (qui) Último dia da merenda / 1º, 2º, 3º, 4º e 6º ano: 4 aulas, saída: 13h20 / 

         5º ano: Preparativos para a cerimônia de formatura, saída: 14h20 

17 (sex) 46ª Cerimônia de Formatura 

20 (seg), 22 (qua) e 23 (qui) Horário B, 4 aulas, saída: 12h10 (não há merenda) 

24 (qui) Cerimônia de encerramento do ano letivo, saída: 10h10 

2 (sex) Início das férias 

 

 


