
escolas primárias do município também decidiram por bem, pedir este favor aos pais. 

Cerimonia de abertura, encerramento e Formatura: Em estudo, vendo possibilidade de se 

participado aos concursos como representante da escola. 
Sobre a Formatura, existe a possibilidade de ser realizado como no ano letivo passado, de
modo restrito. Portanto, solicitamos aos pais, que escolham roupas ocidentais para as suas
crianças, pois o uso de trajes como Kimono, pode causar dificuldades nas subidas e 
descidas das escadas, além de ser oneroso para se alugar trajes especiais. As demais 3 

➁

Corrida de Resistencia(mini-maratona): Em estudo, mais direcionado para o cancelamento.

PEDIDO ESPECIAL
Sobre as atividades do cotidiano escolar nos próximos dias, está sendo estudado conforme o acima
exposto, mas gostaria de cientificar aos senhores pais, que existem possibilidades de restringir
as aulas, ou cancelar alguma atividade, por motivos de força maior. Gostaríamos portanto, merecer

〇 Doyou Sankan: Um dia de sábado com aulas, para os pais possam vir ver as crianças em aula.

〇
ministrar aulas na parte da manhã, e realizar as cerimonias na parte da tarde. 

Aulas de Natação: Não será ministrado neste ano letivo.(Impossível evitar contatos físicos

Atividades Matinais:Reuniões: Matinal, da Série,Ed.Física Matinal,canceladas no 1o. Período.
Boletim Escolar: As 7 escolas públicas, ainda estão estudando a fase de entrega do boletim.

Viagem e passeio de estudos:Em estudo.(as 4 escolas primárias, vão se organizar na decisão)

〇 Viagem de ônibus:Na dependencia dos pronunciamentos da Província de Gunma.(idem acima) 

Garantia das aulas: Em estudo, na Secretaria de Educação Municipal

este ítem, será verificado se existe ou não, condições de realização, envolve as 4 escolas primár.)

O motivo, é o perigo de correr longa distancia usando-se máscara)

a atenção e compreensão dos senhores pais, no que tange aos seguintes ítens:
➀

UNDOKAI(gincana poliesportiva): Em estudo conjunto com os membros da Ass.PTA. Sobre

apenas para os casos de premiações de trabalhos feitos para concursos via escola, ou 

〇 26/Junho: Reunião da Comissão da Ass. PTA: Prorrogado P/Outubro. (1a.reun. programada p/Set)

〇
〇 Escola da Montanha: Na dependencia dos pronunciamentos da Província de Gunma.(idem acima)

Sobre as condecorações e entregas de diplomas de Honra ao Mérito, estarão restringidas

Este ítem, está ainda em fase de estudo para decidir a realização  ou não da aula de sábado.

〇

〇

as escolhas e passaremos a ativar os trabalhos de comissão.
〇

dentro de uma piscina. Em Tatebayashi também a piscina SHIRONUMA estará fechada). 

〇 Treinamento de Fuga de Emergencia: Haverá a prática, reduzindo o porte do treinamento.

〇
〇
〇

por estarem desfrutando a companhia dos coleguinhas escolares. 

〇
para seguir para o próximo ano letivo. 

Atividades já definidas e as que estão em fase de definição no futuro próximo.

〇

Atividades de Clube: Este ano letivo não será ministrado. A banda escolar, apenas convocação,

Atividades de Comissão:No 2o. Decendio de Junho, quando entrarmos em aulas normais, faremos 

Hoje, 15 de junho(2a.f.), as aulas tornaram-se normais. Claro que ainda não devemos nos descuidar,
pois a situação ainda é de muita prudência, mas pretendemos acompanhar essa situação, atentamente

tomando as necessárias providencias de prevenções ao contágio. 
Abaixo, seguem as atividades e respectivas decisões que foram determinadas com as instruções da
Secretaria de Educação da Província de Gunma, e estudos feitos entre as 4 escolas primárias do 
município. Existem atividades que já estão confirmadas, portanto favor cientificar-se delas. 

　　　INFORMATIVO ESCOLAR   MINAMISHO

Escola Primária Oizumi Minami Shogakko,Edição nr.3,Emissão:15 de Junho de 2020.
Até a semana passada, tivemos aulas alternadas. Finalmente reiniciamos a escola, observando os 
alegres aspectos das nossas criança, os estudos, os diálogos alegres, todas as coisas,
foram esperadas com tanta ansiedade. Nas aulas alternadas, as classes ficavam pela
metade dos números de alunos, mas mesmo assim, as crianças nos pareceram alegres


