
  Sobre a realização da divisão de grupo de alunos que irão retornar à escola (Aviso) 

 Agradecemos a colaboração e compreensão em relação às providências tomadas nesta escola 

durante o fechamento. Bem, decidimos que mesmo durante o período de suspensão das aulas, 

procurando tomar máximo de cuidado do ponto de vista da prevenção contra doença infeciosa, 

realizamos o retorno escolar dos alunos de todas as séries letivas por etapas e divisão de grupos. 

 Contamos com a compreensão e colaboração dos senhores responsáveis. 

1. Data  (1a vez) :Dia 20,21,22 de maio.....A ida à escola será de acordo com a divisão de  

              grupo de bairro. 

       ※Pedimos que o responsável da 1a série, leva sua criança até a classe. 

         Na volta, os alunos da 1a série também voltam em grupo do bairro. 

       (2a vez): dia 27,28,29 de maio…A ida à escola será de acordo com a divisão de  

       grupo de bairro. os alunos irão e voltarão com grupo. 

2. Horário ： ８：２０～１０：２０ 

・Na ida, os alunos reunirem no lugar de encontro e vir à escola com grupo.  

   ・Na volta, as crianças voltarão para casa com grupo. Sairão da escola às 10:30( Ônibus 10:40) 

                                                

3. Os dias que alunos irão a escola: O grupo é dividido pelo bairro. Será dividido em três 

grupos conforme descritos abaixo. 

      dia 20,27 de maio---Bairro Hatta,Kasuga,Bannakayama,Yama, Shimoyama,   

                        Sugatani 

      dia 21,28 de maio---Bairro HironodaiHigashi, Hironodai Nishi 

      dia 22,29 de maio---DaisanMinakuchidai, Fora da área escolar 

4. Assunto: 

・Confirmação das condições de saúde dos alunos. 

・Orientações realizados pelos professores responsáveis dos alunos. 

・Orientações para o conhecimento correta em prol à prevenção do Novo   

  Coronavirus.・Reunião do grupo de percurso de ida e volta da escola. 

5. Vestimenta: Uniforme de Ed. Física, boné amarelo, mochila 
6. Trazer: As tarefas, estojo, sapatilha,chá etc. 
 <O responsavel do grupo(Hancho) ・副班長 vice-responsável (Fuku hancho), 
favor trazer a bandeira do grupo de ida > 

7. Outros 

・Na hora do aluno vir à escola, solicitamos para que possam utilizar sem falta a máscara. 

・Pedimos que os responsáveis levem os alunos de 1a série à escola das 7:40 às 7:55. Pode 

estacionar o carro no campo da escola. Favor entre na entrada que fica perto da plantação de 

arroz (Entrada norte) 



・Caso aluno não participe dessa aula, não será considerada como falta. Mas pedimos que 

avise a escola（℡62-0408）.  

・Há possibilidade de alterar as data e horário, pedimos que verifique a página web e e-mail 

da escola diariamente. 

 

   

 


