
    Esta postagem é apenas para exemplificar. Para as demais perguntas e respostas, 
estamos enviando diretamente, através dos professores responsáveis. Valemo-nos para
informar-lhes, que tivemos muitas sugestões dos pais, e muitas palavras de incentivo 

ao nosso trabalho educacional, que recebemos com muita gratidão. Muito Obrigado.

Opinião, sugestão dos pais Resposta da Escola

escola como no lar, para a segurança de nossas crianças. 

SOBRE O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR:
    Agradecemos a colaboração no questionário de avaliação da escola. Estamos agora,
concluindo as análises dos índices finais, e tão logo tivermos o quadro completo, iremos
enviar aos pais. Sobre algumas respostas, solicitamos a permissão aos pais, para postar
neste informativo escolar, as perguntas dos pais, e como a escola respondeu aos lares.

. Souguei de carro: Tem muitos 1)Queiram desculpar.Não é possivel aumentar espaço

carros que trazem e buscam de para estacionamento de carros que trazem crianças.

carro. Não tem espaço, é perigoso. O Portão Sul, é avenida com muito trânsito em velocidade,

1)Não dá p/arrumar mais espaço perigo no local onde param os carros, é perigoso o

para estacionamento de carros? contato com crianças que descem da passarela. Temos

2)Não dá para melhorar o tempo pedido para não virem de carro. 
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A TODOS, UM FELIZ ANO NOVO!
   Senhores Pais, desejamos a todos, um Feliz Ano Novo. Em meio à 

   Desde a semana passada, o frio tem sido muito intenso, deixando branco até mesmo
o ar que as nossas crianças expiram. Neste 3o. Período, além de termos os planos de 

pandemia da Covid-19, ficamos até meio receosos de cumprimentar as
pessoas com palavras de felicitações, mas a escola pretende também 

de conversas entre os pais, depois 2)Sobre o Portão Norte, temos tido muitas queixas

de deixarem as crianças, no portão dos moradores que transitam naquela rua. Mas tem

deixarem as crianças, vamos solicitar o apoio de todos.

da escola?As crianças devem vir muitas famílias que necessitam trazer as crianças de

carro. Sobre as conversas entre os pais, depois de 
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neste novo ano que se inicia, combater com convicção firme de que

aula de estudos conclusivos do ano letivo, temos os preparativos para o novo ano letivo
que se aproxima. Temos também o decreto do Estado de Emergencia do Município de 
Oizumi, onde teremos que alterar diversas atividades escolares em virtude do decreto.

à pé...

amável compreensão na cooperação para evitar-se a expasão dos contágios tanto na

(Planta Jap.Manryou)

de grande porte. Esperamos poder contar novamente com a compreensão e apoio dos
pais também neste final de ano letivo, ao quê, antecipamos nossos agradecimentos.
   No tangente à questão da saúde, informamos que no geral, temos tido alguns casos
de faltas, por motivo de desconfortos físicos. Temos solicitado aos pais, diversos 
pedidos, com relação à prevenção de Covid-19, e reiteramos mais uma vez,  a  sua

não devemos nos deixar vencer pela pandemia.

   Principalmente este 3o. Período, é uma fase que temos programados muitos eventos


