
Data: 28/2/2020 

Aos Senhores Pais  

Escola Chiryu Higashi-shou 

Diretor: Kawabe Makoto 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PARA COMBATER O NOVO VÍRUS (CORONAVÍRUS) 

E SOBRE A CERIMÔNIA DE FORMATURA, ENTREGA DO BOLETIM E MATERIAIS ESCOLARES E 

ESTUDOS DURANTE AS AULAS SUSPENSAS 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための休校 及び 

卒業式 通知表や児童の荷物の受け渡し 休校中の学習について 

 

As medidas contra o vírus são o seguinte. 

 

1. Aulas suspensas  

1ª a 5ª série atual: de 2 de março (seg) até 5 de abril (dom). *Dia 6/abr será a Cerimônia de Ingresso na escola. 

6ª série atual: de 2 de março (seg) até 6 de abril (seg).    * Dia 7/abr será a Cerimônia de Ingresso no Ginásio. 

 

2. Comportamento das crianças durante as aulas suspensas 

Suspendemos as aulas como tentativa de combater a disseminação do coronavírus. Evite sair ou dar passeios 

desnecessários e sem urgência.  

 

3. Cerimônia de formatura 

*Realizaremos a Cerimônia de Formatura no dia 19 de março (qui). 

*Apenas os formandos e os pais dos formandos participarão da Cerimônia. 

*Os alunos de outras séries não participarão da Cerimônia (exceto os alunos representantes de despedida da 6ª 

série).  

*Pedimos aos pais que venha apenas 2 pessoas por família para participar da Cerimônia.  

*Pedimos a todos o uso de máscaras. 

*Os formandos deverão vir à escola das 8:50 às 9:00. Deverá trazer sacola de pano. 

*A Cerimônia começará às 9:30 e termino previsto para 10:30. 

 

4. Entrega do boletim e materiais escolares (1ª a 5ª série atual) 

*Os pais e alunos deverão vir buscar juntos à escola no dia 23 (seg) e 24 (ter) de março das 8:20 às 16:50. 

*Entregaremos o boletim junto com os avisos do próximo ano letivo e materiais escolares.  

 

5. Estudos (lições) durante as aulas suspensas 

*Terminar todas as páginas dos livros/folhas de exercícios (livro de exercício “doriru” de matemática e kanji e 

etc.) entregues hoje. Após terminar todas as páginas, corrigem em casa.  

 

6. Sobre os avisos 

*Sobre outros avisos transmitiremos as informações por Kizuna net e Homepage da escola.  

*Pedimos aos pais para se cadastrarem no Kizuna net, quem ainda não se cadastrou. Verifique a página ao lado.  

 ⇒Por favor, olhe para o documento de explicação que dei para seu filho na escola hoje. 

*Evitem ligar à escola para obter maiores informações, verifique pelos meios citados acima.  

 

7. Outros 

*Não haverá funcionamento da Classe Houkago Kodomo Kyoushitsu durante as aulas suspensas.  

 

Essas são as medidas que tomamos no momento. Qualquer alteração informaremos por Kizuna net e 

Homepage da escola. 


