
Sobre o uso do pátio da escola durante a suspensão temporária  

 

Queremos agradecer aos senhores pela compreensão e colaboração para prevenir o 

contágio do coronavírus. Recebendo o aviso de estado de emergência do estado de 

Aichi, iremos abrir o pátio da escola para usar conforme escri to abaixo.  

 

(1）Quem pode usar: Os alunos da escola Mutsumiseibu e sua família  

(2）Data que pode usar: A partir do dia 13 de abril (segunda) até dia 1 de maio 

 (sexta) nos dias da semana  

(3) Horário: Das 9:00～16:00 ★Vamos dividir o uso na parte da manhã e na parte  

 da tarde por bairros (escrito abaixo)  

(4）Os pais que vão acompanhar ou o adulto que os pais pediram para acompanhar,  

não podem vir de carro.  

★Os pais (responsáveis) precisam olhar as crianças enquanto usam o pátio.  

(5）Os que vão usar o pátio e os que vão acompanhar precisam estar em boa condições  

de saúde, sem febre.  

(6）O que podem usar: Os brinquedos do pátio e cesta de basquete  

(as bolas e os brinquedos que pegam emprestado não podem usar)  

(7）Os que vão usar o pátio, devem obedecer as regras e observar e ter cuidado com a  

 segurança dos outros. (Não use ferramentas ou faça atividades que pode causar 

 perigo nos outros, como o uso de bastão.)  

(8) (Lado leste do pátio) Crianças da 1a e 2a série / (Meio do pátio)Crianças da 3a e  

4a série / (Lado oeste do pátio)Crianças da 5a e 6a série/ (Parque infantil) Crianças  

da 1a e 2a série vão ter prioridade  

(9)O banheiro podem usar o banheiro de fora e o banheiro do edif ício do lado sul (os  

 banheiros que podem usar quando estão no pátio)  

(10)Os machucados e acidentes durante o uso do pátio, não são cobertos pelo seguro 

 da escola.  

 

 ★Data e horário que podem usar /Bairros 

4月17日 (金 )9:00～12:00 Akashibu B・Nakanogou／12:00～16:00 Akashibu A 

4月20日 (月 )9:00～12:00 Akashibu A／12:00～16:00 Miyachi・Hossyouzi 

4月21日 (火 )9:00～12:00 Miyachi・Hossyouzi／12:00～16:00 Akashibu B・Nakanogou 

4月22日 (水 )9:00～12:00 Akashibu B・Nakanogou・Hossyouzi／  

12:00～16:00 Akashibu A・Miyachi 

4月23日 (木 )9:00～12:00 Akashibu A／12:00～16:00 Akashibu B・Nakanogou 

4月24日 (金 )9:00～12:00 Miyachi・Hossyouzi／12:00～16:00 Akashibu A 

4月27日 (月 )9:00～12:00 Akashibu B・Nakanogou／12:00～16:00 Miyachi・Hossyouzi 



4月28日 (火 )9:00～12:00 Akashibu A・Miyachi／  

12:00～16:00 Akashibu B・Nakanogou・  Hossyouzi 

4月30日 (木 )9:00～12:00 Akashibu B・Nakanogou／12:00～16:00 Akashibu A 

5 月 1 日 (金 )9:00～12:00 Hossyouzi／12:00～16:00 Miyachi 


