2021.8.26

ポルトガル語
Aos senhores pais,

Yokkaichi Shiritsu Nishi Sasagawa Chugakko
Diretor: Mitani Masato

Sobre a vinda à escola separadamente e sobre estudos online do 2° quadrimestre (correção)
が っ き はじ

こ べ つ とうこう

がくしゅう

じっし

(２学期始めの個別登校とオンライン学 習 の実施について)

Agradecemos os senhores pais pela compreensão e colaboração para com as atividades escolares da
cidade de Yokkaichi.
Como foi informado por sugu-mail do dia 26 de agosto de 2021, iremos separar os alunos para virem
à escola, conforme abaixo descrito. Pedimos a compreensão e colaboração dos senhores pais.
Descrição
1. Sobre o dia para vir à escola
Modo・・・Os alunos virão para a escola em dias e horários diferentes para evitar aglomeração.
Data
30 de
agosto
(seg)
31 de
agosto
(ter)

Número de chamada
número 1 a 7

Horário de vir para a escola
① 8:30 ～ 9:30

número 8 a 14

②10:00 ～11:00

número 15 a 21

③ 8:30～ 9:30

número 22 até o
último de cada classe

④10:00～11:00

2. Conteúdo de orientação
・entrega das lições das férias de verão, explicação dos estudos online.
3. O que trazer:
Máscara, lições das férias de verão e uma mala para colocar os impressos
4. Sobre a confirmação de conexão do tablet
Verificar se o tablet a ser usado para os estudos online pode ser conectado em casa. Se não
conseguir conectar, entrar em contato com a escola.
5. Sobre estudos online a partir do dia 1º de setembro
Se você não puder estudar online a partir de 1º de setembro em casa devido ao ambiente Wi-Fi de
sua casa, tem como vir para a escola e estudar online na escola. Nesse caso, entrar em contato com
a escola até o dia 31 de agosto, terça.
6. Outros
・ Se estiver inseguro em ir à escola, consultar a escola.
・ Evite de ir para a escola caso o aluno ou as pessoas de casa tiverem sintoma de febre, ou não
estiverem bem de saúde. No caso, pedimos que liguem para a escola avisando.
※ caso tenha alguma dúvida, ligar para Nishi Sasagawa Chugakko (059-322-0712), das 8:30 a
17:00.

