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Sobre a extensão da suspensão temporária das aulas para prevenir o
aumento da propagação do Coronavírus e o modo de passar os dias
durante o fechamento da escola
Para prevenir a propagação do Coronavírus, a suspensão temporária das aulas que iniciou a
partir do dia 15 de abril, foi estendida até o dia 31 de maio. Durante esse período, os alunos,
como regra básica, devem ficar em casa e os pais a continuar a cuidar da vida de seus filhos em
casa. Com a extensão da suspensão das aulas, será trabalhoso aos senhores pais,
mas pedimos a sua cooperação na manutenção da vida regular e prevenir a
infecção do coronavírus.
Outro dia foi enviado o sugu-mail da Secretaria da Educação de
Yokkaichi, e como escrito, o estudo em casa durante esse período, será o que
estava planejado em estudar na escola em abril e maio. Quanto ao conteúdo e ao
método de aprendizagem, haverá impressos explicativos por cada matéria,
portanto pedimos que leia com seu filho e verifique o processo de aprendizagem. E,
além dos impressos de estudo que foram entregues pela escola (impressos
de 5 matérias da
まな
internet i プリ e lições de cada matéria), poderão utilizar o aplicativo「学びＥ-net」(＊1), onde
poderá verificar a fixação das questões básicas e aprofundar o aprendizado com questões mais
difíceis. Se não tiver PC e/ ou impressora em casa, entre em contato com a escola.
(Imprimiremos o que for necessário) (* 2) E, com relação à redução das férias de verão, das
férias de inverno, e sobre o reforço das aulas, veja o home-page de Yokkaichi.
(www.city.yokkaichi.lg.jp).
Com relação aos cuidados de saúde de seu filho, pedimos que continue a medir a
temperatura. E, caso o seu filho, ou alguém da família pegar o coronavírus,
pedimos que entre em contato com a escola.
まな

＊１

O「学 び Ｅ-net」poderá entrar pelo home-page da escola.

＊２

Caso precise de algum impresso, ligue antes para a escola. E no caso, pedimos que venha pegar os
impressos na escola.

◎ As informações da escola, da Secretaria da Educação são informadas via “sugu-mail” e “home-page da
escola”. As pessoas que ainda não fizeram o registro do sugu-mail, pedimos que faça o mais rápido
possível. (O modo de fazer o registro, poderão ver no home-page da escola「メニュー」→「すぐメール」)
◎ O horário de atendimento da escola é das 8:30 a 17:00. Caso tenha alguma pergunta sobre os estudos,
consultas, poderá enviar e-mail para a escola. No e-mail, pedimos que escrevam a série, a turma e o
nome do aluno. Quanto à resposta, poderá levar algum tempo.
Mail-adress da escola durante a suspensão temporária das aulas:

nishisasa2433＠yahoo.co.jp

