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Diretor Yamamoto Norio 

 

Sobre a programação dos enventos da escola depois da suspensão temporária 

 

 Para prevenir o contágio do coronavírus, foi comunicado pela secretaria de educação de Aichi 

para [Suspender as aulas até dia 6 de maio (quarta)].  

 Por isso, estamos em uma situação em que os eventos da escola não podem ser realizados 

conforme planejado. 

Portanto, mudaremos a programação conforme escrito abaixo. No entanto, dependendo da situação 

de infecção pode haver alterações. 

 

１ Sobre o Undokai (gincana esportiva) 

  O Undokai que estava programado para dia 23 de maio (sábado), vamos realizar 

 em outono. ※Dia 25 de maio (segunda), vamos ter aula normal. 

 

２ Sobre o acampamento (5a série) 

  O [Yama no gakushu] (acampamento) que estava programado no dia 26 de maio (terça) até  

dia 28 (quinta), vai ser alterado para dia 12 (quinta) e 13 (sexta) de novembro.  

 

３ Sobre a visita dos pais a sala de aula 

  A visita dos pais a sala de aula que está programado no dia 11 de junho 

 (quinta), vamos realizar normalmente. ※Mas não iremos realizar [Comitê de ética de 

 enfermagem] e [Aula morais sobre informações] que estava programado no mesmo dia. 

  

４ Sobre o exame médico das crianças  

  Vamos adiar os exames médicos que estava programado no mês de abril e maio.  

  ※Assim que as condições forem implementadas, iremos realizar sob a direção 

 do médico da escola e do centro de saúde público. Nesse caso vamos estar 

 avisando os senhores.  

 

５ Sobre a reunião com os pais no 1o trimestre 

  As reuniões com os pais que estão programados nos dias 6 (seg), 7 (ter), 8 (qua) 

 de julho, vai ser opcional. 

  ※Posteriormente, os professores responsáveis vão confirmar se os senhores vão 

desejar realizar a reunião, e a família que desejam, vamos estar decidindo a data e o horário.  

    

６ Outros 

（１） Nikoniko time (leitura de livros), e as atividades do clube vai ser cancelados esse ano. 

（２） A [Exposição dos trabalhos de arte de Mutsumiseibu] vai ser realizado durante a reunião dos 

pais no 1o trimestre.  

（３） Informaremos depois sobre o dia que vamos voltar as atividades do bukatsu. 

（４） Vamos estar informando sobre os eventos da escola, através do site e email da escola. 

 

（Contato：Vice diretor da escola Mutsumiseibu Ikeda Yoshihiro ☎71-2971） 

 


