大西中だより

令和２年５月号
大泉町立西中学校

Após o cancelamento das aulas por motivo de segurança (Corona
vírus)perdemos mais de 50 dias de aulas. Em um dia normal os alunos
tem seis aulas o que resulta em mais de 300 horas de aulas perdidas.
Alguns colegiais e universidades adotaram o sistema de aulas pela internet, assim
mesmo para recuperar as aulas perdidas será necessário usar os feriados.
A cidade de Oizumi está supervisionando as novas diretrizes de uma maneira que não
seja demasiado oneroso para os alunos. Os senhores pais serão avisados assim que
tivermos a nova programação.

① Medir a temperatura do aluno todos os dias.
② Caso o aluno esteja com febre ou passando mal, não é necessário vir para a escola.
Não será considerado falta.
③ Pedimos a todos que utilizem máscaras. Poderá ser a máscara comprada ou feita
artesanalmente. Caso não possua, entre em contato com os professores.

① As salas estarão sempre bem ventiladas e desinfetadas com álcool.
Todos lavarão as mãos constantemente. Todos usarão máscaras
durante as aulas. Os alunos não se sentarão um de frente para o
outro.
② As atividades do Bukatsu terão as mesmas diretrizes de
cuidados.
③ Na medida do possível os alunos sentarão com a maior distância entre as
carteiras.
④ Por tempo indeterminado serão tomadas as seguintes precauções:
・Música… As aulas serão dadas em espaços abertos.
・Economia Doméstica… Não haverá aula de culinária.
・Educação Física… Não haverá atividade com contato físico e as práticas
serão realizadas em espaços abertos.
・Não serão realizadas atividades em grupo onde seja necessário ficar em
espaços sem ventilação.

１
O Festival do Esporte (Taiiku Sai) (20 de Junho) foi cancelado
・As 3 escolas secundárias da cidade (Chuu Gakkou) cancelaram o Festival do esporte.
Sobre os pagamentos
・O recolhimento dos valores escolares iniciarão a partir do mês de Junho.

２

Sobre a viagem para a escola florestal do 1º ano (5,6 e 7 de Outubro)
e a viagem de formatura do 3º ano (30 de Outubro, 1º e 2 de Novembro)
・Na medida do possível tentaremos realizar as viagens. Entretanto, as viagens poderão ser
canceladas dependendo da situação no momento.
３

Sobre os testes do meio (Chuukan Texto) e fim de período (Kimatsu Testo)
・Os testes previstos para o 1º período não poderão ser realizados conforme o calendário normal.
A maneira de avaliação também está sendo examinada. Haverá novo anúncio sobre a programação.
４

Sobre o teste de avaliação do nível de aprendizagem (Gakuryoku Testo)
・O teste previsto para o dia 3 de Junho não poderá ser realizado. A data da realização do teste
ainda não está decidida. Haverá novo anúncio sobre a programação.
５

Sobre a duração das férias de verão
・A Secretaria de Educação de Oizumi fará um anúncio até o fim do mês de Maio. Estão sendo
avaliadas as possibilidades e mudanças no currículo.
６

Sobre as atividades extra curriculares (Bukatsu) e campeonatos esportivos
・Os campeonatos esportivos de verão da região de Oura estão sendo avaliados. Os campeonatos
provinciais e nacionais de Agosto não poderão ser realizados normalmente.
７

Sobre a experiência no local de trabalho do 2º ano (dias 8, 9 e 10 de Set)
・A experência no local de trabalho está cancelada. O período para a preparação e a realização
da atividade será utilizado na reposição de aulas.
８

* Neste ano escolar, entre tantas preocupações existentes, temos a
passagem para o colegial dos alunos do 3º ano. Na medida do possível
será organizado um calendário de estudos onde todos tenham o menor
prejuízo em seus estudos e de maneira que não seja demasiado oneroso
para os alunos.

Dia 25 (Seg) de Maio

entre 9:00 e 16:00 horas

( Evitar o horário entre 12:00 e 13:00 horas. )

* Trazer a enquete sobre [se possui acesso à Internet ou não] preenchida.
Na Home Page da escola podem ser verificadas as últimas informações e avisos
importantes. Também estão postadas as atividades realizadas pelos alunos.
O endereço é [ http://www.oizumi-school.ed.jp/nishi-j/ ]

