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Sobre o fechamento da escola em abril devido a coronavírus 

2020.4.3 

Sobre a programação de abril 

Dia 6 de abril(seg) haverá a cerimonia de entrada para os alunos da primeira serie 

Horário: 9:30 

Quem pode participar? Um dos responsáveis e o aluno que ingressara 

Dia 7 de abril(ter) haverá a cerimonia de novo ano letivo Alunos da primeira a sexta 

serie Vir com a fila 

Trazer: Randoseru,estojo , tesague,uwabaki,caderno de recados,mascara,lenco,lenco de 

papel Não tem merenda saída as 11:25 

Do dia 8 de abril a 20 de abril recesso das aulas 
 

Nao teremos aulas 

8 de abril (qua) ~ 20 de abril (segunda-feira) 

 

obre aceitação emergencial de alunos em caso de necessidade 
8 de abril (quarta) ~ 20 (segunda) ※ Excluindo fins de semana 

○Horário: 

de 8:00-14:30 

○Quais alunos podem frequentar 

Aos alunos cujo os pais não podem faltar o trabalho e não tem com quem deixar a 

criança 

* deve ser aluno do primeiro ano ate quarto ano 

* aluno de sala especial  5kumi (todas as series)  

  

○atividades que serão realizadas 

*Os alunos da 1ª série devem ir à escola com os pais. E seus pais precisam buscar 

seus filhos. 

*Os professores vão cuidar dos os alunos que ficarão na sala fazendo atividades de 

escrita e leitura por conta própria  

*as atividades, livros devem ser trazidas de casa, utensílios para escrever. 

○Regras de acesso 

  *Os alunos da 1ª série devem ir à escola com os pais. 

  *Quando os alunos chegarem na escola vão lavar as mãos e fazer gargarejos 

*não pode trazer nada que não seja de uso escolar (salgadinhos,brinquedos,video 

games) *as salas e carteiras serão decididos pelos professores *não haverá almoço 

escolar, favor trazer obentou e suito *caso o aluno se sinta mal durante a estadia na 

escola os pais serão informados pelo telefone e favor vir buscar o aluno. 
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*enviaremos um cartão de inscricao para os alunos que forem participar do sistema 

de aceitação emergencial de alunos em caso de necessidade favor preencher e enviar 

no primeiro dia de que for participar.  

*Favor preencher e enviar o cartão de checagem de saude  toda vez que participar, 

sem o cartão preenchido o aluno não poderá participar 

 

Sobre o uso do patio da escola no período de recesso 
8 de abril (quarta) ~ 20 (segunda) ※ Excluindo fins de semana, 15 (quarta) 

○Horario 

1 ～ 3 grau 10: 00 ~ 10: 45 (Recepção: 9: 15 ~) 

4 ～ 6 grau 11: 15 ~ 12: 00 (Recepção: 11: 00 ~) 

○Regras: 

● Alunos do primeiro ano devem vir acompanhados dos pais. Os pais também serão escolhidos 

alunos da escola. 

● Deve apresentar o cartão de checagem de saude,chegando na escola o professor vai checar、o 

aluno que não trouxer o cartão,estiver gripado ou com febre não poderá participar 

● dentro do possível não vir sozinho para escola 

●teremos o cuidado para que os alunos não fiquem aglomerados no patio 

● vamos respeitar as regras e ter um momento agradável na escola Ushioda ! 

●Em dias de chuva não haverá atividade na escola Vamos avisar por Internet 

   

○Trazer 

cartão de checagem de saude 

Mask 

Lenço, lenço de papel 

Garrafa de água 

 

Sobre os alunos que precisam vir a escola durante o recesso 

○Encontro 

15 de abril (quarta-feira) 

 8：15～9：15   1ª e 6ª séries 

(Hora de ir para o local dos grupos de TOUKOUHAN: horário normal) 

 10：00～11：00  2ª e 5ª séries 

                 (Hora de ir para o local dos grupos de TOUKOUHAN: 9:30) 

 13：00～14：00  3ª e 4ª séries 

                 (Hora de ir para o local dos grupos de TOUKOUHAN: 12:30) 

○Pertences 

mochila, cartão de observação de saúde, estojo, Renrakucho, trabalhos de casa 

※ os alunos vão à escola com grupos de TOUKOUHAN 

※ os alunos passam uma aula em duas salas de aula. 

※ Entre em contato com a escola quando você estiver ausente. 


