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TEXTO : DIRETORA ONDA

Nas férias de verão deste ano tivemos que enfrentar além do calor, a propagação do coronavirus. Mesmo assim, as férias
terminaram bem e a escola está muito feliz porque não foi notificado de nenhum acidente ou crime envolvendo algum dos
nossos alunos. Agradeço profundamente todo o cuidado e a atenção que os senhores pais tiveram com as crianças em casa neste
período de férias!

O SORRISO DAS CRIANÇAS NÃO SE APAGA
NEM POR CAUSA DO CORONAVIRUS

Apesar do número de contágios por coronavirus ter aumentado em todo o Japão e o Governo de Gunma ter aumentado para
o nível de alerta na nossa província para o nível 2 no dia 15 de agosto, a escola não precisou interromper as aulas e estamos
mantendo o ritmo normal. Informamos também que a escola está seguindo o [3o. Manual de medidas de controle de higiêne
contra o coronavirus nas escolas] lançado no dia 6 de agosto pelo Ministério da Educação, Saúde, Esportes, Ciências e
Tecnologia. Este manual orienta as escolas que não estão localizadas nas regiões com grande número de contágios por
coronavirus, a como progressir as aulas com segurança. Assim, a escola continua tomando as medidas de prevenção necessárias
como exigir o uso de máscara e a apresentação diária de folha de controle de saúde. Além de estar orietando os alunos a
lavarem as mãos constantemente e fazendo com que evitem ao máximo o aglomeramento nos ambientes.

Contamos com o apoio e colaboração dos senhores pais.

MEDIDAS ESCOLARES CONTRA A HIPERTERMIA
O calor ainda assola ! E a escola têm orientado os alunos sobre a medidas de prevenção a hipertermia.

１．Não usar máscara na hora que estiver andando para vir e voltar da escola. Usar sempre chapéu.
２．Usar sombrinha para se proteger do sol forte no caminho da escola (pode ser guarda-chuva)
３．Beber água em curtos espaços de tempo (nem que seja um gole)
４．As aulas de educação física serão canceladas e os alunos também não poderão brincar no campo da escola caso a

temperatura ultrapesse 31 graus conforme a WBGT (indíce de medição do calor do Ministério do Meio Ambiente.

PROGRAMAÇÃO DAS VIAGENS E PASSEIOS DE ESTUDOS DA ESCOLA
Abaixo está a programação atual das atividades escolares externas como : o passeio de ônibus, a viagem de estudos da 5a. e

da 6a. série. Todas as informações sobre estes passeios estarão escritas na circular de série. Peço aos pais que leiam com
atenção assim que receberem. Para os alunos poderem participar dos passeios, a escola solicitará uma autorização prévia por
escrito dos pais. Caso o número de participantes seja insuficiente, a atividade pode ser cancelada.

Sobre os passeios de estudos por série que os alunos irão de ônibus fretado :
- Realização da passeio da 6a. série para Nikko no dia 30 de outubro
- Realização do passeio da 5a. série (rinkan) no dia 26 de novembro
* Os alunos não utilizarão transporte público este ano para ir aos passeios. Foram alugados ônibus para fazer o transporte.

PEDIDOS ・ AVISOS
1) À partir deste 2o. Período Escolar não será mais entregue a folha com a programação semanal das aulas. Os alunos vão
escrever a programação diretamente no caderno de recados. O caderno de recados é um meio de comunicação muito
importante. Tanto entre o professor e o aluno como entre os pais e o professor. Vamos aproveitar ao máximo o caderno de
recados ! Esta também é uma forma dos alunos aprenderem a organizar os materiais escolares e se preparar para as aulas
sem depender apenas da folha com a programação semanal. Agora, eles terão que verificar a folha com o horário das aulas e
conferir as anotações do caderno de recados. Aos pais, pedimos que leiam as anotações do caderno de recados todos os dias
em casa e que também não esqueçam de bater o inkan. Nesta hora, aproveitem para olhar se não há algum aviso ou
comunicado para os pais. O que peço acimo é muito importante, principalmente porque a escola têm mandado muitos avisos
para os pais por causa da atual situação em que vivemos com o coronavirus.

Avisamos que os professores das séries maiores continuarão entregando outras folhas com a programação semanal das
aulas quando tiverem que repôr ou trocar os horários por causa da suspensão das aulas deste ano.
2) Desde o ano passado todas as escolas públicas de Oizumi não está atendendo mais o telefone fora do horário de
expediente que é das 7:45 até às 18:00hs.Depois deste horário, é ligada a secretaria eletrônica da escola.

Venho comunicar principalmente os pais dos alunos da 1a. série e os pais dos alunos que vieram transferidos de outras
escolas que desde o dia 13 de setembro de 2019 que todas as escolas da rede pública da cidade de Oizumi não atendem
mais o telefone fora do horário de expediente dos professores (7:45 até 18:00hs)
* O horário de trabalho dos professores e funiconários é das : 8:20 até às 16:50.

Em casos de emergência e situações que coloquem os alunos em perigo, pedimos aos pais que liguem direto para a
Prefeitura de Oizumi pelo telefone : 63-3111.
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