小中学校の教育活動再開について（ポルトガル語）

Srs. Pais e/ou responsáveis dos alunos de Escola Municipal Primária e Ginasial

Dia 25 de maio de 2020

Sobre o retorno às aulas das escolas municipais
Secretaria de Ensino Escolar de Oizumi
Superintendente de Ensino Tsutomu Kunii
Agradecemos profundamente pelos cuidados da saúde e segurança dos alunos em casa, durante este longo período em
que as aulas das escolas municipais foram suspendidas. O Estado de Emergência devido a infecção do Novo Coronavírus,
foi retirado nesta província e podemos verificar que a situação geral do país e da províncias está se estabilizando.
Baseado nesta situação, as escolas primária e ginasial deste município reiniciarão as atividades escolares a partir de 1o. de
junho, conforme a seguir.
Tomaremos medidas de prevenção da infecção, que serão seguramente implantadas, pelo qual contamos com a
compreensão e colaboração de todos.
１．Dia 1(seg.) a 12(sex.) de junho
Do dia 1 a 12 de junho, com divisão por turma
As escolas primária e ginasial serão divididos em duas turmas por região, a qual deverá comparecer à escola, no
horário normal.
Turma A→ Dias 1(seg.), 3(qua.), 5(sex.), 9(ter.), 11(qui.)
Turma B→ Dias 2(ter.), 4(qui.), 8(seg.), 10(qua.) 12 (sex.)

Total de 5 dias
Total de 5 dias

Aula somente na parte da manhã, não haverá merenda escolar.
Não haverá atividades do clube escolar Bukatsu (escola ginásial)
(1) Todas as manhãs, os pais e/ou responsável deverão medir a temperatura em casa, anotar na ficha de observação da
saúde e entregar ao professor encarregado. Os alunos que não medirem a temperatura em casa, será realizada a
medição da temperatura e anotação na ficha de observação da saúde.
(2) Utilização de máscara
・Basicamente, deverá utilizar a máscara na escola, durante as atividades escolares.
・Caso não tenha máscara descartável, venha com máscara artesanal, etc., confeccionadas em casa,etc.
(3) Medidas de preveção dentro da classe e na escola
・Abertura do máximo possível de espaço entre as carteiras。(espaço onde os alunos sentarão)
・Ventilação do ambiente das salas de aula, etc.※Na medida do possível, deixar as janelas abertas.
・Lavar bem as mãos com sabonete e fazer gargarejo constantemente.
・Instalação do alcool para higienização.
(4) Alunos que apresentarem mal estar ou indisposição física,etc. pediremos que volte imediatamente para casa.
2．A partir do diia 15(seg.) de junho
※Caso a situação geral da infecção continue apresentando melhoras.
A partir de 15 de junho, normalização das aulas
Realização das aulas em período integral nas escolas primária e ginasial (com merenda escolar)
Possibilidade de realização das atividades do clube escolar Bukatsu (escola ginásial)
(1) Na hora da merenda escolar
・Antes da merenda escolar, lavar bem as mãos com sabonete e fazer gargarejo sem falta.
・A distribuição da merenda será realizada pelos professores (por tempo indeterminado)
・As mesas estarão dispostas de forma a evitar o contato facial direto, e evitar também, conversas durante a refeição.
(2)Na realização das atividades do clube escolar Bukatsu
・Serão tomadas medidas de prevenção, de acordo ao conteúdo da atividade, modo de realização, redução de
horário,etc. (As atividades realizadas serão somente em dias úteis, por tempo indeterminado)
・A realização da atividade será possível caso o professor, etc., estiver junto.
・Ventilação do ambiente e higienização constante (locais e objetos a qual os alunos tenham tocado)
・Realização de atividades com distanciamento, evitando a junção de pessoas.
3．Medidas de prevenção contra a infecção,etc.
(1)Em casa,observe bem a saúde e caso a criança apresente mal estar ou indisposição física de manhã, deixe
descansando.
(2)No local das aulas e atividades escolares, serão evitados os 3 tipos de riscos: ① Ambiente fechado (má ventilação)
②Aglomeração (reunião de pessoas) ③Aproximação(conversar proximo de outra pessoa)
(3)Caso fique inseguro sobre a criança frequentar as aulas,etc., poderá estudar em casa. Neste caso, não será
considerado falta escolar ( repouso em caso de doença contagiosa,etc.)
(4) As próximas medidas serão avaliadas conforme a tendência e a situação da infecção do país e da província.

