
6月 15日（月）からの通常登校について（ポルトガル語）
11 de junho de 2020

COMUNICADO SOBRE O RETORNO DAS AULAS AO HORÁRIO À PARTIR
DO DIA 15 DE JUNHO (SEGUNDA)

Já estamos no meio do mês de junho e o calor aumenta a cada dia. A direção da escola agradece aos pais por todo
o apoio recebido em relação as medidas de prevenção ao coronavirus aplicadas até agora.

Bem, à partir do dia 15 de junho (segunda), os alunos já terão almoço na escola e as aulas do período da tarde.
Apesar de ainda não podermos retomar todas as atividades como antes, aos poucos estamos fazendo as adaptações
necessárias. Contamos com o apoio dos senhores

Oizumi Nishi Shogakko/ Diretora Onda Hiroko
À partir do dia 15 de junho

① Haverá almoço na escola
Na hora do almoço serão adotadas as seguintes medidas de prevenção :

・A distribuição da comida será feita somente pelos funcionários. As crianças não ajudarão.
・Os alunos terão que comer em silêncio, virados para frente.
※ Os alunos não vão escovar os dentes juntos para evitar aglomeração e prevenir contaminações pelas gotículas
de saliva. Se necessário, a escovação será feita de forma individual na hora do intervalo.
② Haverá aula no período da tarde mas não haverá atividade nem reunião matinal
O horário escolar será normal. Todos os horários das atividades matinais será usado para verificação do estado de
saúde dos alunos e também para aprendizado.
・Favor conferir o horário de saída dos aluno na folha entregue pela escola.
・A limpeza será feita de forma diferente para prevenir contágios e cada série decidirá como fazer.
※ A limpeza de todos os banheiros será feita apenas pelos funcionários da escola depois das aulas. Os alunos
não farão limpeza dos banheiros.
※ Os funcionários continuarão desinfetando a escola todos os dias (salas, banheiros, pias, etc).

TRAZER TODOS OS DIAS PARA A ESCOLA
A folha de registro de saúde (não esquecer de medir a temperatura do corpo),

lenço de pano, lenço-papel de bolso (tissue), garrafa térmica e usar máscara.
※ Nos dias mais quentes, os professores já avisaram aos alunos que podem tirar as máscaras no caminho de ida
e volta da escola para evitar hipertermia (netchusho). Estamos muito preocupados com o calor e pedimos aos
pais que alertem as crianças em casa também !

PEDIDOS
① Por favor, não esqueçam de avisar a escola em caso de atraso ou falta!
Muitos alunos faltaram sem avisar a escola nessas 2 semanas de aulas em dias intercalados. Por favor não
esqueçam de avisar a escola nestes casos.
② Os alunos com febre acima de３７℃ ou outros sintomas devem ficar descansando em casa.
Pedimos atenção dos pais porque ainda há alunos esquecendo de trazer a folha de controle de saúde para a
escola. Favor verificar a temperatura pela manhã, escrever na folha e não esquecer de trazer para a escola.
③ Continuem tomando cuidado e respeitando as medidas de prevenção em casa também !
O vírus ainda não foi vencido e ainda há registro de casos por isso ainda precisamos estar atentos e o apoio da
família é indispensável !
※ Foi entregue um folheto elaborado pela Ministério da Educação,Cultura,Ciências, Esportes e Tecnologia do
Japão(MEXT) em língua japonesa sobre as medidas de prevenção do COVID-19.
④ Pedimos aos pais que conversem com os alunos para que não chegem muito cedo na escola
A escola já conversou com os alunos de algumas filas que chegam muito cedo na escola. Explicou que não pode
haver aglomeração de pessoas nas portas de entrada da escola. Favor verificar o horário certo de encontro da fila
junto com a criança e conversar com ela para que não chegue na escola antes das 8:00 hs da manhã.


