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Prorrogação do Período do Estado de Emergência na Cidade de Oizumi
O período do Estado de Emergência em Oizumi foi estendido até o dia 8 de fevereiro, segunda, porque infelizmente

ainda estão sendo registrados casos de contágio na cidade. Com isso, muitos eventos e atividades foram canceladas
como a Exposição dos Trabalhos de Artes dos Alunos que é realizada todos os anos.

Bem, a única maneira que temos para superar esta situação é continuarmos cuidando da saúde em casa.
Apesar de todas as preocupações, gostaria de comunicar os pais que não foi registrado nenhum caso de contágio

dentro da escola e que continuamos fazendo o máximo para cumprir todas as medidas preventivas para que os alunos
possam vir com tranquilidade para a escola.
※ Pedido aos pais: favor perguntar para a criança de manhã se ela está bem e se não está sentindo dor de cabeça ou
qualquer outro sintoma na hora de medir a temperatura em casa antes de vir para a escola.
Homenagem de Despedida aos Alunos da 6a. Série : Este ano não será possível reunir todas as séries para promover esta
atividade e também não será permitido a presença dos pais na escola. Entretanto, os professores e os alunos estão
pensamendo em formas bem criativas e seguras para prestar uma linda homenagear aos colegas da 6a. série que estão se
formando nesta escola.
Planejamento da Atividades ・ Grade de Aulas

As medidas de prevenção agora fazem parte do ambiente escolar. A escola já está analisando com atenção o
calendário escolar e a grade de aulas para o próximo ano letivo porque será preciso introduzir todas as normas e
diretrizes do [ Manual de conduta no ambiente escola no contexto do coronavirus] . Com isso, estamos refazendo o
planejamento da grade de aulas e das atividades educacionais para introduzir as mudanças necessárias.

De qualquer forma, gostaria que os pais soubessem que todas as decisões só serão tomadas depois de análise
minuciosa das condições e de ouvir a opinião não somente da nossa escola como também da Secretaria de Educação de
Oizumi, do Comitê dos Diretores das Escolas da cidade e dos representantes de bairro. Tudo será analisado com muita
cautela e atenção antes que qualquer decisão seja tomada. Pretendo manter os pais informados e acredito que até março
já teremos a nova programação definida. Previamente, informo que provavelmente serão feitas mudanças no calendário
das atividades escolares. Sejam quais forem as mudanças, temos certeza que poderemos contar com o apoio dos pais.

※ Mudanças na Grade de Aulas e no Horário de Saída dos Alunos à partir de abril de 2021
O número de aulas e o horário de saída dos alunos da Escola Nishi Shogakko deve mudar à partir do mês de abril

deste ano, como indica o quadro abaixo. Estou passando esta informação com antecedência para os pais para que se
necessário, mudem os horários das aulas particulares, esportes ou outras atividades que os alunos pratiquem depois da
aulas. Podem haver uma diferença de 5 minutos comparada com o atual horário dos alunos.

Horário de Saída dos Alunos ( à partir de abril de 2021)
Segunda,Quinta: saída 14:30(séries com 5 aulas) e 15:20 (séries com 6 aulas)
Terça ,Quarta,Sexta: saída 15:05(séries com 5 aulas) e 15:55 (séries com 6 aulas)

1a. série 2a. série 3a. série 4a. série 5a. série 6a. série
segunda 5 aulas 5 aulas 5 aulas

clubinho:6 aulas clubinho, reunião:6 aulas
terça 5 aulas 6 aulas

quarta 5 aulas 6 aulas
quinta 5 aulas 6 aulas
sexta 5 aulas 6 aulas

Vamos vencer o corona !!! Ações dos alunos na escola
Os alunos fizeram origamis de [tsuru] e penduram na Biblioteca da Escola. Estes tsurus estão

representando o desejo dos alunos de que o coronavirus seja derrotado, o sentimento de força para
conseguirmos enfrentar esta situção e também o respeito a todos os profissionais de saúde que
estão na linha de frente contra o corona. No último dia que a biblioteca da escola funcionou, em
dezembro, os alunos contaram os origamis e para a surpresa de todos foram feitos 567 tsurus no
total! O número 567 pode ser intérpretado como corona ( 5: ko 6:ro 7:na). Incrível não é !
Atualmente estes origamis estão pendurados na entrada dos professores na escola.
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