ポ語）6月15日（月）～6月26日（金）までの学校生活について
Emissão de 11 de Junho de 2020.
Escola Primária Municipal Oizumi Minami Shogakko
Diretor: TAKAYOSHI TSUIHIJI
AVISO SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR DE 15 A 26/JUNHO
Senhores Pais:

Estamos entrando no 2o. decendio de junho, e o calor tem sido bem intenso. Gostaríamos

de agradecer aos pais, a prestigiosa compreensão para com as atividades escolares.
Comunicamos, que, a partir do dia 15 de Junho, estaremos reiniciando finalmente, a
merenda escolar(KYUUSHOKU), e as aulas normais da parte da tarde. Também nesta

fase, estamaos sendo obrigados a tomar medidas diferentes dos anos anteriores, e roga-se

novamente a compreensão dos pais.

AS DIFERENÇAS DA VIDA ESCOLAR A PARTIR DO DIA 15.
➀ Haverá Merenda Escolar.
Os professores e funcionários da escola irão servir. (considerando a higienização)
(favor não esquecer de trazer: Avental, Kit de Hashi, Kit de escovação, etc.)
➁ Haverá a Aula da Tarde. Atividades, reuniões, limpeza matinais estão canceladas)
Vamos trabalhar no horário escolar programado para a 2a.F e 4a.F.
(As providencias de limpeza, esterilização, serão feitas pelos funcionários da escola.)

※ (Os horários da dispensa escolar estarão mudadas: VEJAM O VERSO)

➂ NOS DIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, AS CRIANÇAS DEVEM VIR JÁ VESTIDOS
COM O UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA.(para evitar contatos na hora da troca)

O QUE SERÁ CONTINUADO
➀ ANOTAÇÃO DA FICHA DE CONTROLE DA SAÚDE(temperatura)
(A escola conta com cerca de 600 crianças, e pelas instruções médicas, se alguem
tiver 37graus ou mais, já não deve estar em contato com as pessoas.)
➁ Uso de Máscara, lenço-toalha, tissue, SUITOU(garrafinha térmica para evitar a
hipertermia) com água, ou chá sem açúcar. Pode por bastante gelo para durar bem.
PEDIDOS ESPECIAIS AOS PAIS
➀ Nos casos de trazerem ou recolherem a criança de carro, solicitamos que NÃO PAREM

OS CARROS NO PORTÃO SUL (do lado da piscina) Usem o PORTÃO NORTE,onde
tem um pequeno estacionamento concavo em frente ao estacionamento de bicicletas)
Por favor, abstenham-se tamabém, de ficar estacionado por um tempo muito longo.

➁ FAVOR REGISTRAR SEU CELULAR PARA RECEBER MENSAGENS ESCOLARES.
➂ Se receber ligação da escola, e não deu tempo de atender, por gentileza retornar a
ligação dentro do possível, no mesmo dia.
Reiterando nossos profundos agradecimentos pela compreensão e colaboração de
todos os pais, responsáveis e família, somos,
Atenciosamente,
A Escola.

