
6月 1日からの学校再開についてのお知らせ（ポルトガル語） 25 de maio de 2020

COMUNCIADO ESCOLAR REFERENTE AO RETORNO
AS AULAS À PARTIR DO DIA 1 DE JUNHO

Srs. Pais e/ou Responsável
As aulas serão retomadas à partir do dia 1 de junho (segunda). Em princípio, os alunos serão divididos em 2

grupos para vir a escola de forma intercalada nas duas primeiras semanas de junho, no período do dia 1
(segunda) até o dia 12 (sexta).

Pedimos aos pais que verifiquem qual é o grupo do seu filho(a) e mandem ele para a escola nos dias
determinados abaixo.

【 DIAS DE VIR PARA A ESCOLA 】
PERÍODO : 1 de junho (segunda) até 12 de junho (sexta)

GRUPO DIVISÃO POR REGIÃO DIA DE VIR PARA ESCOLA

BAIRRO SAKATA 1 de junho (segunda)
・REGIÃO 13 3 de junho (quarta)

Ａ BAIRRO YORIKIDO 5 de junho (sexta)
・REGIÃO 16 9 de junho (terça)
・REGIÃO 17 11 de junho (quinta)

BAIRRO SAKATA 2 de junho (terça)
・REGIÃO 14 4 de junho (quinta)

Ｂ BAIRO FUROGORI 8 de junho (segunda)
・REGIÃO 15 10 de junho (quarta)

12 de junho (sexta)
※ Alguns alunos da Região 14 fazem parte da fila 8 e da fila 9 da Região 13. Esses alunos devem vir para a
escola no mesmo dia que os alunos do Região 13.

【 PROGRAMAÇÃO DAS AULAS 】
- HORÁRIO : 8:30 ～ 11:40 HORÁRIO DA SAÍDA: 11:50
* A escola pretende retormas as atividades escolares gradativamente mas em princípio, do período de 1 até 12 de
junho, os alunos só terão aula pela parte da manhã e não haverá almoço na escola.
- Favor chegar na escola no horário de sempre
* A escola decidiu dividir os alunos por bairro exatamente para garantir a segurança dos alunos menores na hora
de vir para a escola.
- Solicitamos aos pais que avisem sem falta a escola caso o aluno fôr faltar no dia.
- Pedimos as mães que estejam nos pontos pré-determinados para esperar os alunos passar pela manhã conforme
o calendário do [ hata toban] anual.
- Os professores ficarão em pontos no trajeto escolar aguardando as crianças passar tanto na vinda como na volta
da escola.
- Os alunos vêm para a escola e voltam para casa no mesmo horário, caminhando junto com os colegas da sua
fila.
【 PEDIDOS e AVISOS】
- Medir a temperatura de manhã e escrever na Folha de Registro de Saúde e trazer para a escola sem falta.
- Os alunos que estiverem com a temperatura do corpo acima de 37 ℃ ou passando mal no dia de vir
para a escola devem ficar em casa descansando.
- Todos os alunos devem usar máscara, trazer seu lenço de pano e lenço-papel para a escola.
- Favor trazer sem falta a sua própria garrafa de água para evitar aglomerações próximo as pias da escola.
- Os alunos não precisam vir para a escola de capacete de 1 de junho até 30 de setembro. Neste período podem
usar boné ou chapéu.
※ Avisamos aos pais que caso o número de casos aumentem ou dependendo da situação , a escola poderá ter
que fazer mudanças repentinas nesta programação. Neste caso, os pais serão comunicados através do sistema de
envio de mensagens por e-mail. Contamos com o apoio e a compreensão de todos.

Oizumi Nishi Shogakko
VOCÊ É DO GRUPO : Diretora Onda Hiroko

あなたは グループです。


