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Sobre prevenção contra coronavirus e atividades educacionais
Agradecemos os senhores pais pela compreensão e colaboração durante a suspensão temporária da escola
com relação à saude e estudos.
Com a Declaração Nacional de Emergência do cancelamento parcial da quarentena do dia 14 de maio, as
escolas de Yokkaichi irão reiniciar as aulas. Ouvindo as vozes enérgicas dos alunos, os professores irão
engajar em realizar atividades educacionais de forma plena.
Para prevenir contra o coronavirus e ao mesmo tempo 「garantir a aprendizagem」, iremos levar adiante
as atividades educacionais mediante a orientação da Secretaria da Educação de Yokkaichi conforme abaixo
descrito. Pedimos a compreensão dos senhores pais.

Com relação à prevenção contra coronavirus

１

A escola irá tomar cuidado em reduzir o risco de infecção e sua disseminação tanto quanto possível e levar
adiante as atividades educacionais. Em casa, pedimos que continuem a fazer a checagem matinal todos os
dias. Onegai shimasu.

■ Com relação às aulas na classe
○

Estamos cuidando para que não fiquem em sala fechada, sala lotada, e pessoas próximas
uma das outras. Também continuaremos com as medidas básicas de prevenção como lavar
as mãos, gargarejos, cuidados com tosses, etc.

○

Na medida do possível manteremos a distância entre assentos.

○

Quando a distância e arejamento do local for suficiente, é dito que não há necessidade de colocar
máscara, mas continuaremos a orientar a utilizar a máscara e a etiqueta da tosse.

○

Durante as aulas será evitado o trabalho em grupo juntando as carteiras. Mas dependendo da matéria
pode ser que precise se juntar. No caso, terão que usar a máscara sem falta.

■ Sobre matérias que envolvem habilidades práticas
○

Com relação às matérias como Educação Física, Música , em muitas situações ocorrem o contato físico
e a interação com os amigos. Para prevenir o contágio da doença, iremos iniciar com atividades com
menor risco (individual), pensando no local das atividades,etc.

（Ex:）・Na aula de educação física, evitar exercícios de pouca distância, locais onde junta
muitas pessoas em pouco espaço. Nos locais ventilados nem sempre é necessário o uso
da máscara, mas antes, durante e depois das aulas, irão lavar as mãos para prevenir.
・ Na aula de música, iniciar com atividades escritas, e na hora de cantar, deixar um
espaço entre as pessoas, e evitar a cantar voltado a outra pessoa.
・Na aula de artes domésticas, por um tempo evitar a culinária.
○

Os materiais com uso conjunto entre os alunos, iremos desinfetar periodiamente. E após o uso, lavar
as mãos.

■Sobre almoço
○

Na hora do almoço fazer com que lave bem as mãos

■Orientação na hora de vir e ir embora da escola
○

O trajeto para a escola ou para a casa, é dito que o risco é pequeno. Mas na hora de entrar na sala de
aula, terão que lavar as mãos. E na hora de ir embora para casa, seria bom orientar a lavar bem as
mãos.

Sobre garantia de aprendizagem

２

Durante as férias de verão haverá aulas reduzidas, serão selecionados os eventos para poder garantir as
horas de estudo, e dentro da mudança do planejamento anual será ensinado o conteúdo de estudo de cada
série.

■ Avaliação do 1° quadrimestre
○

A avaliação do 1° quadrimestre será realizado mediante os estudos de junho e
julho. Haverá matéria que falte 1 semana de horas de aula, e para que seja avaliado
apropriadamente, será avaliado junto no 2° quadrimestre.

■Sobre estudos em casa
○

Vamos estabelecer a capacidade acadêmica mediante estudos em casa e reforço durante as férias de
verão.

○

Utilizando o sistema de aprendizado em casa "Manande E-net!", de acordo com os livros didáticos,
promoveremos atividades de aprendizado em casa vinculadas às aulas. Além disso, para as casas que
não possuem um ambiente de Internet, distribuiremos impressos da escola.

３

Sobre eventos da escola
Com relação aos eventos da escola, há aqueles que são iguais para todas as escolas do shogakko e

chugakko da cidade (viagem de estudos, gincana esportiva, etc), e aqueles que são próprias de cada escola.
Com relação aos eventos da cidade, chegando informação da Secretaria, informaremos os senhores pais.
Com relação aos eventos da escola, será diferente para cada escola. Caso for realizar o evento, pensaremos
na segurança dos alunos em primeiro lugar para que seja um evento pleno aos alunos.

４

Sobre prevenção contra preconceitos relativos ao coronavírus

Iremos orientar os alunos a serem capazes de agir com base no conhecimento correto
mediante aulas de educação moral, atividades especiais. É nesse momento que nos
esforçaremos para criar classes que se ajudem mutuamente, e faremos todos os esforços para
que todos possam frequentar a escola com tranquilidade.

