臨時休校の延長について・ポルトガル語

（公印省略）
27 de abril de 2020

COMUNICADO ESCOLAR
Comunicamos aos pais e responsáveis que o período de suspensão das atividades escolares foi
prorrogado. As aulas nas escolas públicas de ensino primário e ginásio da cidade de Oizumi iriam ser
retomadas no dia 7 de maio. Entretanto, com o abrangimento da declaração do estado de emergência para
todas as províncias do Japão, e pelo risco do aumento de pessoas infectadas tanto em Gunma como nas
outras províncias, tivemos que reavaliar a situação e chegamos a conclusão de que as aulas devem ficar
suspensas até o final de maio porque não há certeza de que conseguiremos retomar as atividades escolares
com segurança devido a atual situação que estamos vivemos.
Mesmo sabendo que a suspensão das aulas irá causar muitos transtornos, gerar insegurança e
preocupação a todos, tomamos esta decisão com o intuito de zelar pelos nosso alunos.
Contamos com o apoio de todos.

1. Período de suspensão das aulas

DETALHES

Período de suspensão das aulas :
de 7 de maio(quinta) até 29 de maio (sexta)
※ Em príncipio, as escolas não definirão datas para os alunos virem a escola nesse período.
2. Medidas adotadas pelas escolas em razão da prorrogação de suspensão das aulas
Os professores e funcionários das escolas estão se revezamento e muitos já estão trabalhando em casa,
de forma remota. Estamos buscando as melhores maneiras de oferecer suporte para os alunos, tanto em
relação ao aprendizado como nos outros aspectos.
1) Suporte para os estudos em casa
① Os professores estão elaborando exercícios dos livros didáticos e preparando outros materiais
de revisão das matérias para entregar para os alunos estudarem em casa
( Em princípio, as escolas devem pedir aos pais que venham retirar as tarefas na escola. De qualquer
forma, pedimos que aguardem as informações de cada escola.
② Os alunos podem estudar em casa, via internet, acessando o conteúdo das plataformas que
fornecessem conteúdo educacional como o site :「家庭学習サービス（ラインズｅアドバンス）」.
(Será entregue o código e a senha de usuário para os alunos terem acesso aos materiais de estudos de sua
própria casa. Os pais serão comunicados posteriormente pela escola.
③ Recomendamos também outros sites como por exemplo o site do Ministério da Educação que
possue uma plataforma online gratuita chamada :「 子供の学び応援サイト」ou da Secretaria de Educação
da Província de Gunma com conteúdo para estudos em casa :「オンラインサポート授業」.
2) Assistência e acompanhamento dos alunos
① Os professores pretendem manter os pais informados e fazer o acompanhamento dos alunos
semanalmente. Irão telefonar para as casas, aproveitar quando os pais vierem buscar as tarefas na escola e
também as ocasiões que se faça necessário a visita do professor para trocar informações e outros.
② Informamos que a escola está a disposição para esclarecer qualquer dúvida dos pais e também
que os pais podem buscar informações nos balcões de consulta do Governo de Gunma e do Departamento
de Pesquisas Educacionais (kyoiku kenkyujo)
・Oizumi-machi Kyoiku Kenkyujo : 0276-63-8626
・25 hs Kodomo SOS Dial : 0120-0-78310
・Kodomo Kyoiku・Kosodate Soudan : 0270-26-9200
3) Pedidos da escola para os pais
① É preciso criar uma rotina em casa para que as crianças mantenham um ritmo de vida saudável.
Elas precisam saber organizar os seus horários para que durante o dia tenham tempo para estudar, cumprir
com as suas obrigações em casa e também tenham tempo livre para fazer as coisas que gostam.
Pedimos aos pais que incentivem e ajudem as crianças a manter uma rotina de vida saudável e
organizada em casa.
② Também é preciso monitorar e controlar o uso da internet e dos games ara que as crianças não
fiquem viciadas.
Atenciosamente
Secretaria de Educação de Oizumi
Diretor-Geral Kunii Tsutomu

