
Data:  4/ 3/2020 

Aos Senhores Pais  

Escola Chiryu Higashi-shou 

Diretor: Kawabe Makoto 

 

ABERTURA  DA  "Classe com frequência escolar facultativa"  DURANTE  O  PERÍODO  DE  

SUSPENSÃO  DE  AULAS  DEVIDO  AO  NOVO  VÍRUS  (CORONAVIRUS) 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間中における小学校への「自主登校教室」の設置について 

 

Realizaremos a abertura da Classe com Frequência Escolar Facultativa, conforme os detalhes abaixo. 

Atualmente, as escolas estão fechados temporariamente para combater o risco de infecção causada por 

agrupação de crianças por longas horas. Por isso aceitaremos a frequência, apenas nos casos em que o 

aluno se enquadra no item 2 abaixo. 

 

1. Período da abertura da classe com frequência escolar facultativa 

De 5 de março (qui) a 24 de março (ter). 

Porém não será realizado nos sábados, domingos, feriados e nos dias 18/3 (qua), 19/3 (qui), 23/3 (seg) 

e 24/3 (ter).  

 

2. Somente para alunos em que: 

Os dois pais trabalham ou famílias monoparentais, que não se inscreveram no Jidou Center e que não 

tem ninguém para cuidar deles durante o dia (alunos do primário da 1ª série até 6ª série). 

 

3. Modo de inscrição e regras 

*Os pais deverá trazer e vir buscar o filho (para garantir a segurança do aluno na ida e volta da escola). 

① Para fazer a inscrição, os pais devem ligar 1 dia antes para avisar. Horário das 8:30 às 16:00.  

Número de contato da escola: 0566-81-3694 

② Todo dia de manhã, das 8:20 às 8:40 checaremos a saúde do aluno. Se estiver com febre (acima de 

37,5º C), mau estar físico com ou sem febre não poderá participar, mesmo que tenha se inscrito.  

*No primeiro dia deverá preencher o Cartão de Inscrição.  

*Não permitiremos atrasos. Das 8:20 às 8:40 será o horário de checagem da saúde. Se o aluno chegar 

atrasado (depois das 8:40) não poderá participar, mesmo que tenha se inscrito. 

*Abriremos espaço para estacionar ao lado da piscina para os pais que vier de carro. Outros 

estacionamentos são para funcionários, portanto, não pare. (Se não tiver vagas, favor vir a pé ou 

estacionar em outro estacionamento pago fora da escola).  

 

4. Horários de funcionamento 

Das 8:30 às 15:00. 

*Os pais deverão vir buscar os seus filhos até 15:10. 

 

5. Sobre as atividades 

O aluno deverá trazer materiais próprios para estudar de 8:30 às 15:00. (Os professores não darão 

aulas.)  

Deverá trazer o almoço (bentô) e sapatilha branca. A sala será supervisionado pelos professores.  

 

6. Solicitações 

*Se alguém da família tiver algum sintoma respiratório como tosse, febre, mau estar físico, etc. não 

poderá participar. Pedimos também o uso de máscaras, na medida do possível.  

＜CONTATOS＞  ESCOLA  CHIRYU  HIGASHI-SHOU  -  VICE-DIRETORA  0566-81-3694  

SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  0566-95-0136 


