Matéria de estudos durante o recesso escolar
（Terceiro Ano）
08 de Abril～20 de Abril
Já chegamos no Terceiro Ano （Ano do exame）. É muito importante o quanto conseguirá se
focar neste 1 mês. Se conseguir aproveitar o seu tempo, você dará um grande passo para a
Exame de Ingresso. Precisamos fazer isso. Vamos ganhar força, mantendo o hábito de estudar.
・Comentário do livro （Ler o livro e escrever a sua impressão com mais de 200
letras) Não há indicação de livro. （Não pode ser mangás）
・Treinar os kanjis, os que tem mais dificuldade, mais de 10 páginas no kanjityo
(caderno de kanji)
国語 ・Livro didático ｐ１１８～１１９（枕草子 Makurano soshi）冒頭Boutou (começo)、
(Kokugo) ｐ１２０（徒然草 Tsurezuregusa）冒頭Boutou (começo)、
Língua
ｐ１２３「九月ばかり・・・Nagatsuki bakari」
Japonesa
ｐ１２５「仁和寺にある法師Ninwaji ni aru hofushi」、
ｐ１２９～１３０「祇園精舎 Gion Shoja」
ｐ１３８～１４０ 「平家物語Heike Monogatari」
Fazer a cópia dos textos com letra caprichada e corretamente
Apostila [Rekishi work] ｐ40～49 Atividade de Geografia [Chiri work] ｐ66～71
社会
Estudar sozinho e fazer os estudos avançando por conta própria. Obviamente, as
(Shakai)
aulas serão dadas após a reabertura da escola, mas vamos estudar primeiro para
Estudos
facilitar a compreensão! Após a retornar às aulas, prosseguiremos como se fosse
Sociais
matéria dada.

数学
(Suugaku)
Matemá
tica

理科
(Rika)
Ciências

英語
(Eigo)
Inglês

・Livro didático ｐ１６７～１７３（Todos os alunos）、ｐ１７５～１７９（para quem ainda não
fez）fazer no Golden Note e fazer maru e corrigir olhando no 別冊 (Livro adicional)
Math Naviｐ41～45 e trazer no próximo dia de aula.
・Concluir o [mondai noto] e apostila [Basic]

Livro didático do Primeiro Ano ｐ６４～６６、ｐ１３４～１３６、ｐ１９６～１９８、ｐ２５４～２
５６
Livro didático do Segundo Ano ｐ８０～８２、ｐ１５０～１５２、ｐ２０８～２１０、ｐ２７０～２
７２
Responder o livro Golden Note, cada capítulo do「確かめと応用 Tashikame to
ouyou」. Checar as respostas olhando as respostas no final do livro didático.
Fazer uma revisão do conteúdo do Primeiro Ano com antecedência, verificando a
parte do 「学習内容の整理 Gakushuu naiyou no seiri」 que está antes da parte 「確か
めと応用 Tashikame to ouyou」.
Quem puder dar uma olhada na Home Page do [NHK for schoo]l, ver o que achar
mais útil para o seu ano escolar.

・Refazer o Let's read B.
・Livro didático p１００～１１７ Copiar 1 vez o texto em Inglês e 1 vez em Japonês, no
caderno de revisão.

