
ポルトガル語 

2020.5.25  

 

Aos pais e responsáveis 

 Escola primaria Ushioda 

Director Katsuyuki Ogata 

Sobre a escola em junho 
 

Se o governo suspender o estado da declaração de emergência, começaremos a escola em 1º de junho. 
 

Se você não cancelar a declaração de estado de emergência em maio, iremos notificá-lo novamente. 

 

①  1º de junho (seg) ～ 12 de junho (sex) 
 

※ A programação já inicia no dia 2 de junho (ter). Dia 2 de junho e feriado municipal em Yokohama 

porem este ano será aula normal. 

 

 ○ Para a prevenção do contágio, separamos uma classe em 2 grupos (A, B) e daremos a aula. 

 ○ Os alunos vêm à escola com o grupo da área do bairro. O líder do bairro vai te telefonar e informar 

sobre a hora de encontro para ir à escola. 

 

 Grupo A  

Mukai cho 2・Mukai cho 4・Ushioda cho 3 Higashi ・Ushioda cho 4・Daitou cho ・ Asahi cho  

Park heights・Island 

                1 de junho (seg) ～5 de junho (sex)    8:00 ～ 10:55  (2º～6º ano) 

       8:00 ～ 10:20  (1º ano) 

        8º de junho (seg) ～12 de junho (sex)  12:15 ～15:10  (2º～6º ano) 

                              12:15 ～14:35（1º ano） 

Grupo B  

Sakae cho 1・Sakae cho 2・Mukai cho 1・Mukai cho 3・Ushioda cho 2・Ushioda cho 3 nishi・Nakadori 2 

Distrito fora da escola (el alumno quien viene con grupo, venga con grupo.) 
5 kumi  

1 de junho (seg.) ～5 de junho (sex)   12:15 ～15:10  (2º～6º ano) 

                             12:15 ～14:35 （1º grado） 

        8º de junho (seg) ～12 de junho (sex)  8:00 ～10:55  (2º～6º ano) 

      8:00 ～10:20   (1º ano) 

 

〇 O que trazer no dia 1º de junho 

 

 

 

 

 

 

 

※Se os pais ou responsáveis não puderem cuidar do filho, haverá um sistema de 

  "Atendimento emergencial na escola " para alunos do 1º ao 4º ano e todas as series do 5 kumi . 

  Randoseru・Cartão de observação de saúde ・estojo・caderno de recados・As tarefas ・toalhinha 

de mão ・lenço de papel ・livros e cadernos de kokugo e sansu (Agora e no ano passado)・ 

Caixa de material escolar (ODOGU BAKO) (somente 1 serie) 

 



ポルトガル語 

 
A  1 de junho - 5 de junho B 8 de junho - 12 de junho  B  1 de junho - 5 de junho A 8 de junho - 12 de junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  15 de junho (seg) ～ 30 de junho (ter) 
〇Todas as series terão aula pela manhã ,e não haverá almoço escolar (kyushoku) 

〇Horário : vir para escola as 8:00 ～8:15, saída da escola 12:15 

 

※Observe a saúde todos os dias. Favor escrever "Cartão da observação da saúde"  

  e o aluno deve trazer. 

  Se o aluno estiver com problemas (febre, tosse, cansaço, falta de ar, dor de cabeça) 

  Favor não vir para escola. 

 

※Avisaremos mais tarde sobre a escola em julho, Kyusyoku e férias de verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

８：００～ ８：１５ Vir para escola 

８：１５～ ８：２５ 
健康観察 

出欠確認 

８：２５～ ８：５５ １校時 

 ８：５５～ ９：００ ５分休憩 

 ９：００～ ９：３０ ２校時 

９：３０～ ９：３５ ５分休憩 

９：３５～１０：０５ ３校時 

１０：０５～１０：１０ ５分休憩 

１０：２０ Saída do 1ºano 

１０：１０～１０：４０ ４校時 

１０：４０～１０：５５ 帰りの会 

１０：５５ Saída do 2º a 6º ano 

１２：１５～１２：３０ Vir para escola  

１２：３０～１２：４０ 
健康観察 

出欠確認 

１２：４０～１３：１０ １校時 

１３：１０～１３：１５ ５分休憩 

１３：１５～１３：４５ ２校時 

１３：４５～１３：５０ ５分休憩 

１３：５０～１４：２０ ３校時 

１４：２０～１４：２５ ５分休憩 

１４：３５ Saída do 1ºano 

１４：２５～１４：５５ ４校時 

１４：５５～１５：１０ 帰りの会 

１５：１０ Saída do 2º a 6ºano 


