
  (Não esquecer o avental da merenda e o gorro, o estojinho de HASHI, garfinho, colher,etc.)

da merenda escolar, inclusive as atividades de limpeza. 

DE 29 DE JUNHO (SEG) À 17 DE JULHO (SEXTA)

   A partir do dia 29 de junho (seg), as crianças passarão a fazer a preparação e distribuição

      escola enviará uma notificação por email.

   Esperamos que todos estejam bem de saúde agora com a chegada do verão e agradecemos a
costumeira colaboração e compreensão às atividades escolares.

REFERENTE AO COTIDIANO ESCOLAR NO PERÍODO

 O que muda a partir do dia 26 de Junho

①  As crianças que farão os preparativos da merenda.

Emissão em 26 de Junho de 2020.

No período de 20 (seg) até 31 de Julho(sexta), costumamos estar em férias, mas haverá  5 aulas
para todas as séries.
No dia 29 de Junho (seg), por motivo de Curso para Professores, serão 5 aulas e as 
crianças serão dispensadas às 14:25H.

　　Escola Municipal Oizumi Minami Shogakko

Diretor: TAKAYOSHI TSUIHIJI

      carro na entrada SUL (Ao lado da piscina), favor estacionar na saída NORTE. Solicitamos
      que  evitem atrapalhar a entrada e saída dos veículos e não permaneçam por muito tempo.

②   Solicitamos que não se esqueçam de enviar a FICHA DE CONTROLE DE SAÚDE
      diariamente e devidamente preenchido e carimbado. (Para que possamos ter o controle de
       saúde de sua criança).

③   Favor verificar o guarda-chuvas
      Pela manhã pode não estar chovendo, mas na saída da escola pode chover. Para o caso de 
      uma chuva forte, pode acontecer de haver alteração no horário de saída. Neste caso a

③   Nos dias de Educação Física, vir de casa vestido com o Uniforme de Educação Física.

②  O Horário escolar de entrada e saída voltará à programação anterior, com atividades
      matinais e horário de limpeza.
      ( Atenção ao horário de saídas nas Terça, Quinta e Sexta. Após o horário de aulas os 
      funcionários da escola farão uma limpeza mais profunda).

※   O conteúdo das aulas, favor verificar nos informativos de séries e caderno de recados.

      (Para evitar o contato com outras crianças).

Reiterando os Pedidos feitos a partir do dia 15 de Junho

①   Nos casos de virem à escola para trazer ou buscar suas crianças, favor não parar o

O que continua:
①  Favor continuar preenchendo a FICHA DE CONTROLE DE SAÚDE e apresentar todos os
     dias.

②   Máscara, Lencinho de pano e Garrafinha térmica (SUITOU), Para evitar a hipertermia.


