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Reunião Matinal realizada com os alunos em setembro
Assuntos tratados : [ Casos de Coronavírus] e [ Boletim de Notas]

A reunião matinal do dia 24 de setembro foi realizada pelo auto-falante interno da escola como medida de
prevenção. Os pais podem ler abaixo um resumo do que conversei com os alunos no dia. Espero que estas
informações sirvam como tema para diálogos com as crianças em casa.

１．[ SOBRE OS CASOS DE CORONAVIRUS]
No texto da [ Declaração de Estado de Emergência] publicado pelo prefeito de Oizumi estava escrito :

[ Vamos repugnar o corona e proteger as pessoas]. Não podemos ofender, ignorar ou ser preconceituosos com as pessoas
que foram infectadas. Estas são atitudes imperdoáveis e eu tenho certeza que na nossa escola ninguém faria uma coisa
destas mas, eu precisei comentar este assunto com os alunos e pedir que eles não se esquecessem disso!

Aos pais peço que mesmo que percebam que a criança está insegura pelos casos de contágios na escola, que conversem
com eles em casa e digam que os professores estão tomando todos os cuidados necessários e que a escola é um lugar
seguro. Nos dias que a escola ficou fechada, os professores e funcionários fizeram a higienização e limpeza geral dos
ambientes para poder receber todos os alunos de volta com segurança. Acrescento ainda que, se os alunos prestarem
atenção nas orientações dos professores e respeitarem as medidas de prevenção que estamos exigindo na escola,
estaremos todos protegidos. Se continuarmos fazendo o controle de saúde todos os dias em casa, não esquecermos de
trazer o lenço de pano, lenço de papel de bolso (tissue) e máscara. Se evitarmos conversar durante o horário da refeição
na escola e lavarmos as mãos sempre; não precisaremos ter medo de vir para a escola!

Acrescento ainda que, as pessoas com saúde boa e corpo saudável não irão perder para o coronavirus! Vamos aprender
a comer de tudo e manter uma alimentação bem balanceada. Criar o hábito de dormir cedo e acordar cedo também é
muito importante para a nossa saúde.
２．[ SOBRE O BOLETIM DE NOTAS ]

Este ano o Boletim de Notas do 1o. Período Escolar foi entregue no dia 30 de setembro. Eu vi o boletim de notas de
todos os alunos e lendo os comentários dos professores, percebi o quanto eles conhecem cada um de vocês e também
como prestam atenção em todos tanto no contexto individual como nas atividades em grupo. Venho pedir a vocês que
aproveitem para agradecer os professores quando forem devolver o Boletim.

Pedimos aos pais que reservem um tempo para ler junto e com calma o boletim de notas porque assim as crianças
podem conversar sobre as coisas que fizeram na escola neste 1a. Período e os pais também podem aproveitar a ocasião
para elogiar e dar conselhos do tipo, no próximo período tente corrigir os exercícios que errou na hora. Desejo que o
brilho de cada um de vocês aumente a cada dia daqui para frente !

☆ Depois desta reunião na escola, eu recebi uma visita inesperada na minha sala. Um aluno da 3a. série veio até
mim dizer : - Diretora, obrigada por ter limpado e desinfetado toda a escola para a gente ! Parece que ele queria
de qualquer forma me agradecer pelo que falei durante a reunião matinal. Este foi um acontecimento lindo e me
deixou muito feliz !

ATENÇÃO :Mudança na programação das atividades escolares abaixo
A escola já entregou os comunicados referente as mudanças que foram feitas nas atividades escolares. Estas

mudanças foram feitas como medida de prevenção e para deter a propagação do virus na nossa região. Ressalto
ainda aos pais que, a saúde e segurança dos nossos alunos está sempre em primeiro lugar.

* Passeio de ônibus da 1a. até 5a. série : foram todos cancelados. Os professores estão planejando levar o
alunos para algum local próximo a escola para todos comerem obentô de casa.

* 5a. série (rinkan gakko) : transporte com ônibus fretado. Saída de manhã e retorno no mesmo dia.
* 6a. série : mudança do destino para a cidade de Nikko. Saída de manhã e retorno no mesmo dia.

COM RELAÇÂO À GINCANA POLIESPORTIVA DESTE ANO (undokai)
Junto à Associação de Pais e Mestres(PTA), como prevenção da epidemia decidimos limitar o número de

visitantes entre outras providencias no undoukai deste ano. No dia 5 de outubro enviaremos um aviso com
maiores detalhes; não deixe de ler. Para a segurança de todos, contamos com a sua compreensão.
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