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(Devido ao risco do nome da escola ser identificado devido à nova infecção por coronavírus, atualmente estamos suspendendo a a tualização do site da escola.)

＝＝＝Aos senhores pais＝＝＝
No lugar da cerimônia de encerramento do 1° quadrimestre, gostaria de informar os alunos
o seguinte. Pedimos aos senhores pais que também leiam e compreendam as medidas da
escola.
＜Caso tenha alguma dúvida, ligar para a escola (322-0712 ou 320-2086).
Do dia 8 a 16 de agosto a escola estará fechada, exceto algumas horas do dia 8 e 11.

＜No lugar da cerimônia de encerramento＞=== para todos os alunos===
Está para passar uma semana desde o fechamento da escola do dia 30 de julho, entrando
logo nas férias de verão. Após os dias chuvosos, vem fazendo muito calor. Será que estão
passando bem?
Com o fechamento da escola não pudemos realizar a cerimônia de encerramento do
quadrimestre, e gostaria de informá-los através desse informativo.
Antes, gostaria de fazer um pedido. Como foi informado anteriormente, o fechamento da
escola desta vez foi por haver um aluno infectado por coronavirus. Isso é muito doloroso não
apenas para a pessoa infectada, mas também para familiares e parentes. Há colegas que
também estão tristes pelo fato do colega estar doente. Mas no mundo há pessoas que falam
palavras sem coração, por trás, soltando boatos sem saber se é verdade ou não.

Essas

palavras não apenas machuca a pessoa infectada e sua família, mas também machuca as
pessoas ao redor. Em nossa escola, mais de 60 pessoas, incluindo professores, fizeram o teste
de PCR, e ficaram um tempo inseguros até que os resultados saíssem. Felizmente, deu
negativo para todos, mas ainda há alunos que terão que ficar em casa por um tempo. Pedimos
a todos para que não falem palavras sem coração ou aja de forma a deixar as pessoas tristes,
que não falem sobre o fechamento da escola, sobre a pessoa que foi infectada, sobre as pessoas
que fizeram o teste, sobre a família, etc. E se caso ouvir alguém falando, pedimos que falem
para parar para que ninguém sofra por causa disso.
1° quadrimentre foi um período estressante devido ao coronavirus. Na cerimônia de
ingresso, o 2° e o 3° ano não puderam receber os novos colegas, e ainda não pudemos realizar
a reunião da escola.
De abril a maio, foram suspendidas as aulas por mais de um mês, tendo que estudar em
casa. Muitos estudaram de forma ativa pelo 「i-プリ」. Após o reinício das aulas, praticamente

todos os dias tiveram 6 aulas, com o andamento rápido das matérias, deixando alguns
inseguros com relação aos estudos. Iremos observar a situação de modo que não fique pesado
os estudos do 2° quadrimestre. Dependendo poderá haver reforço. Com relação à vida escolar,
os alunos do 1° ano não puderam participar muito do clube, os alunos do clube de esportes
não puderam treinar voltados aos campeonatos de verão, como também houve clubes que o
3° ano não pôde participar dos campeonatos. Com relação a isso, durante as férias de verão,
estamos pensando em realizar o último campeonato para o 3° ano. No caso, o professor do
clube irá entrar em contato. Os eventos da escola também foram bastante afetados. As aulas
de natureza e o aprendizado da experiência profissional foram cancelados e a viagem de
estudos ainda não foi realizada. Os eventos relacionados à coexistência multicultural,
característica de Nishi Sasagawa Chugakko, também foram canceladas ou adiadas. Nessas
circunstâncias, pedi a todos os alunos que tolerassem várias situações e fizessem coisas
diferentes do habitual. No entanto, todos assistiram às aulas normalmente, participando
ativamente. As pessoas de fora que visitaram a nossa escola comentaram e elogiaram falando
que são bons alunos.
A seguir é sobre a vida durante as férias de verão. O período é mais curto do que os outros
anos, além do que, com o alastramento do virus em nossa cidade, na província, seria bom
evitar de sair de casa. Para o 3° ano, seria bom estudar bem para a carreira futura, mas
talvez não consigam levar adiante os estudos conforme desejado. Para o 1° e 2° ano, poderão
estar um pouco inseguros em não poder treinar direito para o campeonato de novatos. Em
momentos como esse, é importante não ficar impaciente, e pensar cuidadosamente sobre o
que pode fazer agora e agir. Ao invés de ficar preocupado, vamos fazer as coisas por onde
pode. Ao agir, poderá se sentir menos ansioso e ver seu próximo objetivo. Para quem não
souber o que fazer, vamos começar pela lição das férias de verão. Vamos fazer as coisas por
onde dá.
Por último, gostaria de falar sobre a vida escolar no 2° quadrimestre. Infelizmente essa
situação do corona continuará por um tempo. Com isso, os eventos da escola serão reduzidas.
Acredito que estejam empolgados com os eventos, e esperamos que participem de forma
plena para que fique gravado no coração de cada um. Com relação aos estudos、existe um
“conceito de escola GIGA” promovido pelo país, onde os conjuntos de projetores serão
colocados nas salas de aula, para que possam assistir a aula com internet. Ao invés da lousa,
muitas aulas serão dadas usando screen. Será preparado um tablet para cada aluno, podendo
imprimir o impresso do「ⅰ－プリ」 que gostaria de estudar. As aulas utilizando a internet
vem progredindo, portanto fiquem na expectativa. Logicamente continuaremos a dar aulas
valorizando o básico como vem feito até agora, portanto esperamos que se concentrem e
participem ativamente nas aulas.
Por último, ainda poderá haver várias mudanças ou cancelamentos de eventos da escola.
Caso isso ocorra, iremos juntamente com a Secretaria da Educação pensar para que haja
uma boa solução. Apesar das férias de verão ser curta, esperamos que passem de forma plena.

