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Escola Primária Oizumi Minami Shogakko
Diretor: Prof. TAKAYOSHI TSUIHIJI

Senhores Pais:
Em primeiro lugar, agradecemos aso pais e responsáveis, a incontestável postura de apoio e 
compreensão que temos merecido nesta fase emergencial de Covid-19. Assim como foi publi-
cado no Informativo Municipal de Oizumi,com referencia ao reinício das atividades educacionais

AVISO DO REINÍCIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MINAMI

大泉町立南小学校の保護者の皆様へ（ポ語）
Emissão de 22 de Maio de 2020.

dos cursos primário e ginasial, foi decidida oficialmente a reabertura da escola, para o dia

que as crianças devem trazer na escola, nos dias das respectivas fases de aulas. Quanto aos
Os grupos serão divididos em A e B, e informamos também o que deve ser trazido nos dias

efetivos dias que deverão vir à escola, solicitamos que vejam a planilha de horários editado
dias e horários de vinda e dispensa geral, e outros assuntos para aviso comum para todas as

A
B

1o. de Junho (2a.F), na condição de funcionamento bifásico, conforme sistemas e grupos de
bairros abaixo.

escolas públicas de Oizumi, pedimos encarecidamente, que consultem o informativo anexo,
dirigido para os pais dos cursos PRIMÁRIO E GINASIAL. 

18(Okayama) 19(Sengoku) 20(Kokai Nishi) 21(Kokai Higashi)

GRUPOS Respectivos Bairros, pertencentes aos Grupos A e B

22(Yoshida Higashi) 23(Yoshida Nishi) 24(Hinode) 30(Miyoshi)

O QUE TRAZER NO 1o.DIA DE AULA: Coloque um check mark no material que colocou na mochila.

Documentos escolares ainda não apresentados

Ficha de controle de saúde(por Hanko) Máscara

Suitou Uwabaki
caderno de recados

Lenço toalha

Renrakuchou Uwabaki
sapatilha interna

Estojo de lápis completo

A 1a.e 2a. Séries só livros e cadernos de KOKUGO, SANSUU, e Livro de SEIKATSU)

Deveres de casa passados. (Só tragam o que conseguiram fazer. O resto será para depois)

Livros didáticos e cadernos: KOKUGO, SANSUU, Livro de SHAKAI(DORIRU), e cadernos

SOBRE O USO DO CAPACETE DURANTE A ESTAÇÃO DO VERÃO
No Minami Shogakko, as crianças devem usar o capacete de segurança na ida e vinda à escola.
Mas, como a partir de maio até o fim de setembro, faz-se muito calor, os pais poderão decidir e 

deixar vir com boné normal. ※Mas, na hora de andar de bicicleta, é OBRIGATÓRIO USAR.

Sugerimos também que acessem a página WEB da escola.
voce　 ooizumi minami shougakkou ➞ 大泉南小学校(em Kanji sai assim)

foram feitos com a atuação dos professores do MINAMI SHOGAKKO!)

http://www.oizumi-school.ed.jp/minami-e/top/top.htm

Mails, vídeos e Materiais de estudos que foram postados
Formulários abono de faltas devido ao contágio (depende de doenças)
Outros, Avisos de escola, etc. 

Sugerimos também que acessem a página WEB da Prefeitura. (No vídeo em Ingles, 

http://www.oizumi-school.ed.jp/minami-e/top/top.htm#

