
・ A Ficha de Controle de Saúde(temperatura tomadano lar), será continuada. Contamos com a
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colaboração dos lares, apresentando a ficha todas as manhãs, com o carimbo do lar.

③ Antes de passar mal, tirar a máscara.

Devido ao longo período de suspensão escolar, prorrogaremos o período de estudos do 1o.
período até fim de Setembro para podermos avaliar o nível do aproveitamento escolar. 
Sobre o Controle de Saúde Matinal
A partir do dia 1o.de Julho(4a.F), a observação da saúde matinal será nas classes, pelos
professores, e não será mais tomada a temperatura na porta da entrada da escola.  

Favor tomar as medidas contra a Hipertermia na ida à escola e regresso ao lar.

② Para evitar o calor, é permitido o uso de lenços-gel no pescoço, ou guarda-sol.

   ・Se o índice WBGT(perigo de hipertermia) der: Precaução Rigorosa ou Perigo(risco), vamos
    orientar as crianças para retirarem suas máscaras.

・

② As crianças iniciam a atividade de limpeza

    pelos Professores de  cada classe, após a dispensa escolar. 

  ・ Para evitar aglomeração na pia de escovação, será mantido a distancia social e o tempo
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    adequado para cada turma de escovação.
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・

4 O Boletim Escolar do 1o.Período será distribuído no dia 30 de Setembro (4a.F).

3 Sobre as alterações dos horários de saída
① As férias de Verão foram diminuídas. As aulas dos dias 20(2a.F), até o dia 31(6a.F)de

   ・ Os pais decidem se deve ou não utilizar tais acessórios.

① Vir fazendo pausas nos caminhos de ida e volta entre a casa e a escola.

④ Autorização para jogar bola no horário de recreio

    As crianças farão as atividades da limpeza, mas a esterilização e higienização, serão feitas

   ・ No meio do caminho, descansar na sombra ou fazer uma pausa para beber água.

③ Orientação da escovação de dentes, após almoço.

Iniciamos o cotidiano escolar,com horário normal da planilha¨Horário Escolar¨

  ・ Os encarregados para servirem a merenda, e os que vão buscar o carrinho na sala do

estão trabalhando  com tranquilidade nos estudos. Nós também estamos bem
empenhados em tentar recuperar a aprendizagem das crianças que ficaram 

    corredor.

Esperamos poder contar novamente com a sempre prestigiosa cooperação dos senhores pais.

    container,  ficarão fixos, para evitar ao máximo a movimentação de crianças ao longo do

uma certa tranquilidade dentro de nós. Ao espiar os aspectos das aulas que 
estão sendo ministradas, dá para sentir que em todas as classes as crianças
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① A merenda começa ser servida pelas próprias crianças

Sobre o Cotidiano Escolar a partir de 29 de Junho (segunda-feira)

Enfim entramos em Julho. Já se passaram 2 semanas desde início das aulas normais, e 

atrasadas neste longo período de suspensão escolar. Mas, não podemos deixar
de lado a preocupação sobre o coronavírus. Nas metrópoles, ainda continua a situação de riscos
de contágio. Estaremos sempre atentos nesta situação, e conscientizaremos em ir planejando aos
poucos, mas com segurança, as medidas necessárias para cuidarmos das nossas crianças.

　　　INFORMATIVO ESCOLAR MINAMISHOUGAKKOU
Escola Primária Oizumi Minami Shogakko nr.4 Emissão:1 de Julho de 2020.

sentimos que a escola  tem aos poucos, entrado no ritmo do cotidiano normal.
Quando se ouve as vozes das crianças cheias de vivacidade, podemos sentir  

③ No dia 24 de Agosto (2a.F), a dispensa será aós 4 aulas logo após a merenda.

    Julho, e dos dias de 25(2a.F) até o dia 31(2a.F) de Agosto, para evitar a Hipertermia,
    as crianças serão dispensadas após a 5a.aula (Todas as 2a.F, 3a.F, 5a.F e 6a.F.)
② No dia 31 de Julho: Cerimônia de Encerramento na 5a. Aula.
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6 Remanejamento das Atividades Escolares Diversas

Para que possamos diminuir a quantidade de barracas ao máximo possível, estamos pensando

nos planos, para evitar a época do calor. Portanto, o UNDOKAI, que estava programado para

a competição de Registro de Records do Atletismo do Distrito de Oura, já foram decididos

① Sobre a Gincana Poliesportiva Escolar UNDOKAI. 
・ Para evitar-se a aglomeração, estamos planejando tudo,  para que possa ser realizado, 

com tempo de preparação, horário de treinos, porte e conteúdos mais reduzidos.

a data certa ficar decidida, comunicaremos aos pais em mais detalhes. 
➁

・

o dia 19 de Setembro, ficará adiado para um dia de semana normal de Outubro. Logo que

Viagem de Estudos c/pernoite:

Escola da Montanha: Plano, c/possibilidade de realizar. 1/dez(3a.F)・2/dez(4a.F) vai mudar

4/nov(4a.F)・5/nov(5a.F) não muda

os respectivos cancelamentos. 
➂ Os outros ítens ainda estão em fase de estudos, ou planejamentos. 

Plano, c/possibilidade de realizar. 3a. Série: 27/out(3a.F)   vai mudar

Plano, c/possibilidade de realizar. 4a. Série: 16/out(6a.F)   vai mudar

Festa Poliesportiva Undokai:

Passeio de Estudos de ônibus: Plano, c/possibilidade de realizar. 1a. Série:  7/out(4a.F)    vai mudar

Plano, c/possibilidade de realizar. 2a. Série: 13/out(3a.F)   vai mudar

Competição de Registro de Foi decidido o cancelamento pelos órgãos competentes. 
Records.

3a.Série: Cenas da aula de Impedir Manbiki 1a. Série: Cenas da Aula Contra o Crime

escolas do município, e também a Yamada san, do Governo de Gunma, Depto.de Segurança da Vida

Crianças de toda a escola: Vamos elevar nossa consciencia contra os crimes, e lembrar sempre que

Manbiki, é crime, e vamos tomar cuidado para não se envolver com Manbiki ou crimes de toda espécie.

【ATIVIDADES ESCOLARES QUE FORAM CONFIMADAS】

Período de entrega do Boletim Escolar 1o.Período:

Período das Férias de Verão: Total de 23 dias
Plano, c/possibilidade de realizar.

pretende-se realizar, provavelmente em outubro, depois do calor)

Estava programado para 14/nov, e pretende-se realizar neste dia.

Plano, c/possibilidade de realizar,reduzindo-se o conteúdo, porte, 

Doyou Sankan(Os pais vem 

Aula Orientativa de impedimento de furtos(MANBIKI) e Prevenção de Crimes.
No dia 16 de Junho, realizamos a Aula Orientativa de Impedimento de Furtos(MANBIKI), para os

Tivemos a orientação do Hayashi san da Polícia local, encarregado da área de suporte à segurança das

Infantil da Província de Gunma. Pudemos aprender como evitar Manbiki e não nos envolver em crimes.

no sábado para ver 1 aula: (Mas ainda está em fase de estudo)

Sobre a competição de Registro de Records do Atletismo da Província de Gunma, bem como

alunos da 3a. Série, e no dia 19 e 26 de Junho, uma aula de Prevenção ao Crime, para a 1a. Série, 

vai até o dia 30/Setembro(4a.F)

vai até o último dia/Dezembro

vai até o último dia/Março

1/Agosto ~ 23/Agosto

mas a data está ainda em estudo. (Estava previsto para 19/set.,e

2o.Período:

3o.Período:


