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As aulas voltaram ao horário normal !
Desde o dia 1o. de junho os alunos vieram em dias intercalados para escola. Neste período, tiveram que aprender os

novos hábitos que foram implantados na escola por causa do coronavirus mas crianças aprenderam muito naturalmente.
Nas aulas, os professores ficaram muito felizes porque todos se comportaram bem e prestaram bastante atenção nas

aulas. Temos certeza que assim conseguiremos recuperar a matéria atrasada gradativamente.
Desde ontem as aulas voltaram ao horário normal e todos os alunos começaram a almoçar na escola. Como as salas

estão mais cheias, estamos deixando as janelas e portas abertas para garantir a ventilalção dos ambientes além de afastar
uma carteira da outra o máximo possível.

Na hora do almoço, os alunos tiraram a máscara para comer mas todos conseguiram manter o silêncio. Os
professores conversarão bastante com os alunos para que eles entendam os motivos porque estamos tomando essas
medidas na escola. Temos certeza que todos perceberão a importância de respeitar essas novas regras em prol da saúde
e segurança de todos.

Agradecer simplesmente por nossa vida ter voltado ao normal.....
Tema que conversei com os alunos na cerimônia de início da aulas

Eu conversei com os alunos sobre a importância do sentimento de gratidão. Que devemos agradecer por nossa vida ter
voltado ao normal apesar da situação que ainda estamos vivendo. Resolvi comentar isto agora porque foi um dos
assuntos que conversei com os alunos no início das aulas e achei que seria importante destacar este tema novamente.

(resumo)… Não podemos prever o futuro. Não sabemos quando e o que vai acontecer daqui para frente.
Aprendemos a valorizar coisas tão comuns como o simples fato de poder ir para a escola estudar e brincar com os
colegas. Talvez toda esta situação tenha nos ensinado muitas coisas, entre elas a ter gratidão pelo simples fato de
poder ter uma vida normal. Por isso, espero que todos saibam valorizar ainda mais as amizades com os colegas e
que aprendam a agradecer todos os dias por tudo. .
（resumo）… Ainda não podemos dar apertos de mão mas podemos demostrar todo o nosso carinho aos colegas com
um alegre sorriso, cumprimentando todos com muita alegria ou falando uma palavra de doce para quem está perto
da gente.

Espero que todos aproveitem as aulas, estudem e aprendam muitas coisas juntos com os colegas. Não se
esqueçam de agradecer uns aos outros porque somente com união e solidariedade iremos superar este momento tão
difícil que estamos passando.

Com a volta das aulas ao horário normal a escola está tomando as seguintes precauções

↑ Os professores que estã o ↑ Os alunos estão lavando as
distribuindo o almoço mãos a cada intervalo de aula ↑ Os professores desinfetando os

banheiros, mesas e cadeiras das salas,etc.
Medidas de prevenção a hipertermia na escola

Os alunos estão usando máscara durante as aulas mas o ar-condicionado das salas está ligado (as portas e janelas
também estão abertas para garantir a ventilação). Estão tirando a máscara nas aulas de educação física e também estão
avisados que podem tirar a máscara quando estiverem andando no trajeto de ida e volta para a escola.
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