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Após um longo período de cancelamento das aulas retomaremos as nossas
atividades. Durante 2 semanas os alunos virão para a escola divididos em 2 grupos e a
partir do dia 15 de Junho está previsto o reinício das aulas com o horário normal.
Entretanto, reiniciar as atividades escolares não significa que não se faz mais necessário
os cuidados para o não contágio do Corona vírus. Continuaremos com todos os cuidados
tomados até agora conforme as instruções do Ministério da Educação e Cultura:
- - As aulas de música não serão realizadas em espaços fechados.

- Por tempo indeterminado as aulas de culinária estão canceladas.
- As práticas esportivas onde haja contato físico também estão canceladas por tempo indeterminado.
- As atividades em grupo em lugares fechados e por tempo prolongado deverão ser evitadas.
- Todas as atividades onde haja concentração de pessoas, por longo tempo ou em espaços sem
ventilação deverão ser evitados.

Mesmo em regiões onde o número de pessoas infectadas é baixo estas medidas estão sendo
adotadas e servem para evitar o contágio. Seguindo este raciocínio, a realização de atividades
como; Viagem para a Escola Florestal, Viagem de Formatura e Concurso de Corais dependerão da
situação no momento e serão decididas sempre visando a segurança dos alunos.

Sobre o conteúdo e a data dos testes periódicos do meio do período (Chuukan Testo) e
do fim do período (Kimatsu Testo).
Junho

Julho

Agosto

Chuukan Testo
( 10 de Julho )
Conteúdo
do
Chuukan
Testo

Início das
férias
(1º de Agosto)

Férias de verão

Setembro

Fim das
férias
(23 de Agosto)

Kimatsu Testo ( Conteúdo das aulas até 31 de Agosto )

Kimatsu Testo
( 9, 10 e 11 de
Setembro)

Entrega do
Boletim
30 de Setembro

Por todo o país, para poder recuperar os muitos dias sem aulas está
previsto um encurtamento das férias de verão. Em Okinawa por exemplo,
algumas cidades decidiram por deixar as férias de verão com somente 10
dias. A província de Gunma anunciou um encurtamento de 10 dias nas férias,
entretanto para as escolas de nossa cidade, a Secretaria da Educação de
Oizumi dará o parecer final. Haverá novo aviso no momento apropriado.

Os campeonatos esportivos de verão da nossa região foram cancelados.
Mesmo assim temos a previsão de reiniciar as atividades extra curriculares a partir
do dia 15 de Junho. Até as férias de verão as atividades terão uma menor duração,
terminando antes das 17:30 horas.
Os alunos do 1º ano também poderão participar do Bukatsu após as visitas para
conhecer e decidir qual modalidade desejam realizar. Se possível, após entrar no
Bukatsu, tentar continuar pelos 3 anos do Chuu Gakkou. Para isso, o aluno deve
pensar bem e decidir por sua própria vontade, sem se influenciar pelas idéias de
outras pessoas.
(Atenção) As diretrizes para as atividades extra curriculares (Bukatsu) adotadas pela Secretaria da Educação de Oizumi são as
mesmas diretrizes indicadas pelo Ministério da Educação e Cultura.

A Secretaria da Educação da província de Gunma fez a seguinte declaração:
① O currículo programado não sofrerá mudanças. (Não haverá cortes no conteúdo
do estudo.)
② Entretanto, haverá uma diminuição nas horas de estudo. (Por exemplo: O
conteúdo que seria estudado em 2 horas será estudado em 1 hora.)
③ O currículo das 5 disciplinas; Kokugo, Suugaku, Shakai, Rika e Eigo será
estudado com 70 % das aulas programadas normalmente. (Por exemplo: O currículo
de Suugaku do 3º ano possuía 140 horas de aulas por ano. Passará a ser estudado
em aproximadamente 100 horas.)
Estudos Gerais (Sougou Teki na Gakushuu) e Moral e Cívica (Doutoku) serão
estudados com 30 % das aulas programadas. (Por exemplo: O currículo de Doutoku
possuía 35 horas de aulas por ano. Passará a ser estudado em aproximadamente 10
horas.)
④ Os conteúdos necessários para os anos subsequentes serão estudados com
certeza.
⑤ O conteúdo dos estudos para os exames de ingresso no colegial não tem previsão
de cortes ou mudanças. O conteúdo será visto com cuidado para que os alunos não
sejam prejudicados.

