2020.5.15
Aos senhores pais,
Yokkaichi Shiritsu Nishi Sasagawa Chugakko
Diretor: Mitani Masato
Sobre o reinício das aulas
Agradecemos os senhores pais pela compreensão e colaboração para com as atividades escolares.
Atualmente as escolas do shogakko e chugakko da cidade de Yokkaichi estão fechadas
temporariamente, e desde o anúncio do Ministério da Educação do dia 1° de maio, viemos tomando
cuidado para evitar a proliferação do coronavirus, e ao mesmo tempo, iniciando as atividades
educacionais passo a passo voltados para o reinício das aulas.
Baseado nisso, iremos realizar o reinício das aulas a partir do dia 18 de maio (segunda) conforme
abaixo descrito.
☆ Aos alunos da sala de apoio, continuaremos a realizar a vinda temporária dos alunos até o
dia 22 de maio (sexta).
Descrição
Modo de reinício de aula

１
⑴

do dia 18 (seg) a 22 (sexta) de maio ・・・

vir para a escola até as 8:30 ⇒ haverá 3 aulas

( por classe )

1° e 2° ano・・・vir para a escola 2 vezes
3° ano

a partir do dia 25 de maio (seg)

⑵

・・・

・・・vir para a escola 3 vezes

aula normal
não haverá clube
haverá almoço delivery

a partir do dia 1° de junho (seg)

⑶

・・・

aula normal
início do clube

２

Dias para cada classe vir para a escola (iremos utilizar 2 salas para uma classe)
○

Dia 18 de maio (seg)
19 (ter) e 21 (qui)

– 3° ano, grupo 1 e grupo 2
– 1° ano, grupo 1 e grupo 2
2° ano, grupo 1
3° ano, grupo 1

20 (qua) e 22 (sexta) – 1° ano, grupo 3
2° ano, grupo 2 e grupo 3
3° ano, grupo 2
３

O que trazer:
Mascara, lista de verificação de saúde, suitô, lição, material das matérias, uniforme de
ginástica(para aula de educação física), livro de leitura

４

Outros:
Os dias que vierem para a escola, contará como presença, mas caso haja insegurança com
relação à saúde, pedimos que entrem contato com a escola, e descanse em casa ( no caso não irá
contar como falta).

