
 Aos Srs. Pais e Responsáveis 

Escola Mutsumi-Seibu da Cidade de Okazaki 

Diretor   Norio Yamamoto 

 

   Sobre“A sala aberta para estudos voluntários”durante o período de suspensão 

temporária das aulas devido a infeccão do Novo Coronavírus 

 

 Iremos abrir “A sala aberta para estudos voluntários” para os alunos de 1ª a 6ª série. 

 

１ Período 4 (qua) a 23 (seg) de março (Com exceção de sab, dom e feriados) de 2020 

         ※Exceto o dia 3 e o dia 19 de março por causa da formatura da escola ginasial 

e primária 

 

２ Horário das 9:00 a 15:00（Não pode vir e buscar fora desse horário） 

       【programação diária】 

・ ８：３０～ ９：００  vir à escola com alguém responsável 
（recepção; entrada norte） 

      ・ ９：００～ ９：１５  observação de saúde 

      ・ ９：１５～１０：００  1ª aula  
      ・１０：１５～１１：００  2ª aula 

      ・１１：１５～１２：００  3ª aula 

      ・１２：００～１３：００  almoço e intervalo   
      ・１３：００～１３：４５  4ª aula 

      ・１４：００～１４：４５  5ª aula 

      ・１４：４５～１５：００  comunicação 
・１５：００～１５：１５   sair da escola（entregar a criança à alguém 

responsável na entrada norte） 

 

３ Cianças alvo 

As crianças que não são registradas a utilizar jidou ikusei sentaa ou kodomo no ie 

durante o período de suspensão temporária das aulas e se aplicam seguintes 

condições de (1) e (2).  

（１）A família que não consegue de jeito nenhum cuidar a criança em casa por causa 

do trabalho dos pais. 

（２）A família que um dos pais ou algúem adulto autorizado pelos pais consegue 

trazer e buscar a criança. 

  

４ Anotações 

（１）Caso utilizar, favor avisar à escola até um dia antes por meio de email. 

【endereço de email da escola : seibu@st.oklab.ed.jp】 

   ・Assunto：〇nen (séria) 〇kumi (sala) namae (nome)〇〇〇〇  

      ・Conteúdo：〇gatsu (mês) 〇nichi (dia)（youbi）ni riyou shimasu. 

(utilizarei tal dia) 

   ※Favor enviar mensagem cada vez que utilizar. 

（２）Quem mora perto da escola, favor trazer e buscar a pé. 

  ※Caso more longe e quiser trazer e buscar de carro, favor entrar pelo portão, 

fazer a criança descer ou entrar no carro em frente de torre da bendeira 

nacional e sair pela porta oeste e virar para esquerda. 

（３）Como não tem almoço escolar, trazer bento. 

（４）Trazer materiais para estudar. 
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（５）Medir a temperatura de manhã sem falta. Se tiver sintomas de gripe, fébre e etc., não 

venha à escola. Caso a criança tenha sintomas como fébre depois de vir à escola, 

favor vir buscá-la com urgência. 

（６）Caso alguém da fámilia que mora junto tenha o sintoma de gripe ou não esteja 

bem de saúde, não venha à escola para evitar o risco.  

（７）  Trazer a máscara e sapatilha. 

 

（Escola Mutsumi-Seibu  Vice-Diretor Tajima ℡ ７１－２９７１） 


