Notificacao da prorrogacao do fechamento temporario e sobre as datas para comparecer a escola
O fechamento temporario foi prorrogado para o dia 17 de Maio . Como esta escrito em baixo , esta espipulado os dias e horarios de cada
serie para vir a escola para que possamos confirmar o estado de saude de todos , e para que possamos entregar tarefas e documentos , e tambem
conversaremos com as criancas como passar os dias nesse periodo de fechamento temporario.
Levaremos ao maximo de consideracao para que nao ocorra as tres condicoes.(1-Espaco fechado com pouca ventilacao , 2congestionamento de pessoas , 3- conversas a curta distancia). No dia de vir a escola , nao esquecam de medir a temperatura da crianca , e a
cima de 37.5 graus favor nao mandar a crinaca a escola . ( Nesse dia nao contara como falta) Em casos de nao poder ir a escola , favor avisar
com antecedencia. Apos esta mensagem , avisaremos os dias que cada serie deverao ir a escola. Este aviso estara tambem na pagina oficial da
escola e no blogue.
Para os responsaveis dos alunos da 1 serie
Dia de comparecer a escola : dia 13 de Maio (Qua) (Usar mascara)
Das 9 :00 ～ 10:00 Turma 1 Turma 3 Turma 5 Turma7 ⇒ (Ginasio) Chegar entre 8:45 ate as 9:00
Das 11:00 ～ 12:00 Turma 2 Turma 4 Turma 6 Turma8 ⇒ (Ginasio) Chegar entre 10:45 ate 11:00
Traser no dia
・Medir a temperature do dia ・ Cartao de observacao de saude preenchido com as temperaturas ・Estojo
・Suporte duro para escrever em cima・Ashidori (Diario)・Bolsa ・Avental ・Mascara・As tarefas que foram
entregues e ditas antes do fechamento temporario (Caderno de auto estudo ( Lingua Japonesa , Estudos Sociais ,
Ciencia) , Matematica:「Suugaku no tobira」e a folha que foi entregue no dia 17 de Abril , Ingles: Penmanship
P2～P22)
*Caso nao consiga compaecer a escola nesta data , podera vir o aluno ou os resnponsaveis nas seguintes datas e
horarios : no dia 13 de Maio entre as 13:00 a 17:00 , no dia 14 de Maio a dia 15 de Maio entre as 9:00 a 17:00.
Sera entregue as terefas. No caso de nao comparecer , ligar avisando , e confirmar tambem a proxima data e
horario que podera vir.
Para os responsaveis dos alunos da 2 serie
Dia de comparecer a escola : dia 12 de Maio (Ter) (Usar mascara)
Das 9:00 ～ 10:00 Turma 1 Turma 3 Turma 5 Turma 7 ⇒ (Ginasio) Chegar entre 8:45 a 9:00
Das 11:00 ～ 12:00 Turma 2 Turma 4 Turma 6 ⇒
(Ginasio) Chegar entre 10:45 a 11:00
Traser no dia
・Medir a temperature do dia ・ Cartao de observacao de saude preenchido com as temperaturas ・Estojo ・
Suporte duro para escrever em cima・Bolsa・As tarefas que foram entregues antes do fechamento temporario
(Lingua japensa : a folha da pesquisa por palavra , Matematica : １ caderno de matematica da 2serie (as revisoes)
2 matematica 2 serie torabi , Ingles : １Manuscrito
○
２Caderno A , caderno de auto estudo de 20 paginas)
*Caso nao consiga compaecer a escola nesta data , podera vir o aluno ou os resnponsaveis nas seguintes datas e
horarios : no dia 12 de Maio entre 14:00 a 17:00 , no dia 13 de Maio a dia 15 de Maio entre as 9:00 a 17:00. Sera
entregue as terefas. No caso de nao comparecer , ligar avisando , e confirmar tambem a proxima data e horario
que podera vir.
Para os responsaveis dos alunos da 3 serie
Dia de comparecer a escola : dia 12 de Maio (Ter) (Usar mascara)
Das 13 :00 ～ 14:00 Turma 1 Turma 3 Turma 5 Turma 7 ⇒ (Ginasio) Chegar entre 12:45 ate as 13:00
Das 15:00 ～ 16:00 Turma 2 Turma 4 Turma 6 ⇒ (Ginasio) Chegar entre 14:45 ate 15:00
Traser no dia
・Medir a temperature do dia ・ Cartao de observacao de saude preenchido com as temperaturas ・ As tarefas
(Matematica: as folhas , Ingles : as folhas) ・ Estojo ・Suporte duro para escrever em cima・Bolsa

*Caso nao consiga compaecer a escola nesta data , podera vir o aluno ou os resnponsaveis nas seguintes datas e
horarios : do dia 12 de Maio entre 16:00 a 17:00 , do dia 13 de Maio a dia 15 de Maio entre as 9:00 a 17:00. Sera
entregue as terefas. No caso de nao comparecer , ligar avisando , e confirmar tambem a proxima data e horario
que podera vir.

