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Iniciando as aulas, passou uma semana e parece que os alunos estão acostumando com o ritmo da
vida escolar. A escola, com a orientação do Ministério da Educação, da Secretaria da Educação da
cidade e da província, está levando adiante as aulas prevenindo contra infecção do virus. Em casa
também pedimos a colaboração dos senhores pais para que continuem a verificar o estado de saúde da
criança.

◎ Sobre a garantia das horas de aula que não foi possível realizar devido à
suspensão temporária das aulas
Com relação ao conteúdo de estudo que não foi estudado no final do ano letivo passado e
dos dias 15 de abril a 22 de maio, programamos conforme abaixo descrito para poder
garantir as horas de estudo de modo que possam estudar todo o conteúdo das matérias
durante o ano.
1

Diminuição do período das férias de verão (igual para todas as escolas públicas de Yokkaichi)
Como informado, as aulas do 1° quadrimestre terminam no dia 31 de julho e as aulas do 2°
quadrimestre começam no dia 24 de agosto, podendo repor mais ou menos 2 semanas de aula. (A
entrega do boletim do 1° quadrimestre será realizada a partir do dia 3 a 5 de agosto).

2

Mudança da programação
De segunda a sexta, a princípio terão 6 aulas. Será realizado o teste intermediário em 1 dia, e
teste final, teste de formatura e teste do final da série, em 2 dias.

3

Redução do período de preparo do evento verificando o seu conteúdo
Verificar o conteúdo do Festival de Esportes e Festival Cultural para reduzir
o período de preparo.

4

Mudança do conteúdo das aulas
Utilizando o「Manande E-net」, iremos alterar o conteúdo e o modo de prosseguir
as aulas para levar adiante as aulas de forma mais eficiente. (Isso não significa que o
conteúdo seja tratado levemente.)

◎ Programação dos próximos eventos
1

Campeonato Chutairen da área Sanshi (Campeonato para novatos ainda não está definido)
(1) Data：25 de junho (sáb), 1° de agosto (sáb), 2 de agosto (dom) e 8 de agosto (sáb)
(2) Local：será realizado nas escolas chugakko e outros (quando for decidido o local, o professor do
clube irá avisar)
(3) Com relação à realização dos campeonatos
①

O número máximo de participantes de cada escola será 25 pessoas, e de cada local, no
máximo 100 pessoas.

②

A princípio será realizado por meio período.

③

Não serão realizadas as cerimônias de abertura e término.

④

Somente alunos e professores poderão participar do Campeonato. O responsável não poderá
assistir, mas poderão levar e buscar no local.

(no caso, pedimos que cuidem para que não

incomodem a vizinhança do local do Campeonato)
＊
2

Dependendo da situação posterior, os campeonatos poderão ser cancelados.

Festival de Esportes
(1) Data：24 de setembro (qui), das 8:50 a 12:40 (incluindo a arrumação)
(2) Conteúdo：modalidade para todos os alunos e modalidade por série
(3) Participação: alguns convidados e membro da Comissão de Publicidade do PTA.
(como consideração para prevenir contra a infecção, pedimos aos senhores pais que evitem de
vir nesse dia)

3

Festival Cultural
(1) Data: 30 de outubro (sexta)
(2) Conteúdo：ainda não está definido
(3) Participação：igual a do Festival de Esportes

4

Viagem de estudos (3° ano)
(1) Data：do dia 1 (ter) a 3 (qui) de dezembro
(2) Local：para direção de Tóquio
(3) Conteúdo：estudo sobre convivência multicultural, visita
＊

às empresas, etc

Dependendo da situação, poderá ocorrer de todas as escolas da cidade cancelar a viagem. Pelo
fato da nossa viagem ser para mais tarde (dezembro), dependendo da situação do coronavirus,
pode ocorrer o cancelamento das escolas cuja viagem é tardia.
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Estudo de experiência de trabalho (2° ano)
＊

A experiência de trabalho de todas as escolas da cidade foi cancelada. Para que possam estudar
a respeito, chamaremos um palestrante para conversar a respeito. Com relação ao palestrante
ainda não está decidido.
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Estudo sobre Assistência Social e Seminário de Aprendizagem (2° ano)
(1) Data: 1° d e dezembro (ter)
(2) Conteúdo: Visita de estudo na empresa, faculdade com a colaboração do Conselho da Assistência
Social de Mie.
＊

Com mais detalhes ainda não está definido.

＜Pedido sobre a vida em casa＞
Pedimos que continuem a medir a temperatura de manhã. Caso tenha febre, tosse, etc, seria bom
descansar em casa e ir ao médico (caso tenha febre, tosse, e insegurança com relação ao virus, não contará como
falta).Está esquentando a cada dia que passa portanto vamos tomar medidas contra a insolação. Pedimos que
tragam suitô com água ou chá o suficiente para o dia. (pedimos que não utilizem muito o bebedouro para
prevenir-se contra o virus). E pedimos que tenham bons hábitos de vida, de dormir cedo, alimentar-se bem.

Sobre a utilização do ar condicionado da sala de aula:
No “padrão de higiene ambiental”, como base do ambiente da sala de aula, e outros,

o ideal seria

[temperatura: mais de 17 ° C , menos de 28 ° C] [umidade relativa: mais de 30% , menos de 80%. De acordo com a
"Diretriz para Operação das Instalações de Ar Condicionado da Escola Municipal de Ensino Fundamental e
Médio de Yokkaichi", o período operacional do ar-condicionado é, em regra, de junho a meados de setembro, e a
temperatura é de 28 ° C. Iremos utilizar o ar-condicionado utilizando juntamente com o ventilador ou deixando o
local ventilado pensando na condição física do aluno e prevenindo contra a infecção do vírus.

