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PARA GARANTIR A NOSSA SEGURANÇA
Em meio as regras que estamos tendo que respeitar conforme as diretrizes do governo, não podemos deixar de dar a

devida importância também para as medidas de prevenção de desastres naturais e outros. Na medida do possível, a escola
têm ensinado aos alunos como agir em casos de incêndio, terremoto e perigo. Sempre damos orientações para que todos
saibam como agir para se proteger. Além disso, temos aproveitado para falar sobre os perigos da hipertermia e do risco de
contágio pelo coronavírus.

Bem, a escola espera que todos aproveitem muito estas férias de verão ! Pedimos atenção dos pais em relação a segurança
em casa seja contra crimes ou acidentes de trânsito.
Aula de Segurança: no dia 3 de julho, todos os alunos da 1a. série participaram desta aula que foi promovida na escola. No
dia, todos prestaram muita atenção nas explicações e escutaram as dicas dadas pelos policiais da Delegacia de Oizumi.
Aula de Prevenção à Crimes (roubo): no dia 7 de julho, os alunos da 4a. série participaram de uma aula sobre prevenção
à pequenos furtos (manbiki). Fizeram um teatrinho e mostraram que furtos não podem acontecer de jeito nenhum!
Simulação para Casos de Emergência: este ano como não pudemos fazer o treino geral na escola para evitar a
aglomeração dos alunos, foi realizado um treinamento por séries. Nesta ocasião, os alunos participaram da simulação e
aprenderam a forma de buscar refúgio para casos de incêndio.
Aula sobre Segurança no Trânsito: No dia 31 de julho, último dia de aula, teremos uma aula sobre segurança dada pelos
policiais da Delegacia de Oizumi. Aprenderão dicas de segurança e como passar bem este período de férias. Esta aulas será
transmitida pelos alto-falantes internos da escola.

NOVA PROGRAMAÇÃO ESCOLAR
Os eventos e atividades escolares deste ano sofreram muitas alterações. A Secretaria de Educação de

Oizumi, junto com os diretores de escola e os representantes do PTA estão analisando tudo com muita
atenção para decidir quais atividades e eventos escolares serão realizados este ano. Favor verificar a lista
dos eventos abaixo com atenção por foram feitas muitas alterações. Entretanto, avisamos que esta
programação pode mudar novamente se forem confirmados novos contágios ou se o governo tomar novas
medidas. De qualquer forma, a escola manterá os pais informados e quando as datas de realização destas
atividades estiverem mais próximas, entregaremos novos comunicados com todas as informações
necessárias para os pais. Obs: Se o número de participantes for insuficiente podem ser canceladas.

- UNDOKAI(gincana): não será realizado no dia 19 de setembro.Haverá aula no dia 23 de setembro.
* A direção da escola está estudando formas de promover um mini-undokai, em tempo reduzido
(somente pela manhã), no dia 21 de outubro.
- Viagem da 5a. série (rinkan gakko): a direção da escola está fazendo um novo planejamento para
que esta viagem aconteça nos dias 25 e 26 de novembro(2 dias)ou talvez apenas 1 dia (sem pernoite).
- Viagem da 6a. série : a direção da escola está definindo um novo roteiro e uma nova data. Está
prevista para o dia 29 e 30 de outubro (foi entregue uma enquete para os pais dos alunos da 6a. série).
- Passeios de Ônibus(outras séries): a escola pretende realizar os passeios até o momento. Entretanto,
teremos que cumprir as novas regras das intituições e ambientes que visitaremos.
* 4a. série: Passeio para o Museu de História Natural (Shizenshi Hakubutsukan): como o museu
proibiu a entrada de grandes grupos, teremos que mudar o roteiro do passeio.
* 3a. série: Passeio para o Parque dos Insetos ( Konchu no Mori) : este passeio foi transferido para o
dia 20 de novembro à pedido do próprio parque.
-Banda Escolar: os ensaios devem começar logo depois das férias. Os alunos que desejarem ser
membro da banda da escola, terão que participar dos ensaios livres no intervalo de 20 minutos.
- Maratona: Foi cancelada(a escola já informou os pais sobre o cancelamento da maratona deste ano)
- Coral de Música: As apresentações do coral de música da escola foram todas canceladas
- Aula Especial com a Presença dos Pais : haverá aula especial na escola nos dia 16 e 18 de setembro,
na 5a. aula. Depois da aula especial, haverá reunião de pais apenas para as salas da 1a. série.

Dia 16 (quarta): participação da metade dos pais de cada classe, conforme a ordem de chamada.
Dia 18 (sexta): participação da outra metade dos pais de cada classe, conforme a ordem de chamada.
※ Os pais foram divididos em 2 grupos para evitar a aglomerações na escola.
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