
                                                
 
 
 
 
 

 

O retorno das aulas 

Diretor  Kawabe Makoto  

Estavamos preparando o Toofuu Dayori do mês de maio em abril. Porém tivemos que cancelar 

a edição de maio, pois recebemos o comunicado do estado para prolongar a suspensão das 

aulas para o fim do mês de maio, e outras várias alterações nas programações do mês. Pedimos 

sinceras desculpas.  

Enquanto estava fazendo o rascunho do Toofuu Dayori desse mês, recebemos o comunicado 

da alteração da data do retorno das aulas, do dia 1 de junho 

para 25 de maio. Atualmente, estamos replanejando as 

atividades para o retorno das aulas.  

Iniciaremos os preparativos para o retorno às aulas apartir 

do dia 21 de maio. A escola reiniciará pouco a pouco e as 

crianças frequentarão a escola por 2 grupos e dias alternados. 

Os casos de contágios de Aichi está diminuindo comparando ao 

começo, porém não podemos baixar a guarda. A nossa Escola 

Chiryu Higashi-shou reiniciará as aulas com o máximo cuidado e 

tomando medidas protetivas.  

Os detalhes continuaremos informando os senhores pela 

HomePage da Escola, informativos e mensagens via celular. 

Dependendo das situações futuras da região, poderá haver 

alterações nas programações da Escola. Esperamos contar com 

a compreensão e colaboração dos pais e moradores do bairro.  

Apresentação do Executivo da APM de 2020 

  Acreditamos que será difícil realizar as atividades 

conforme os anos anteriores por prevenção a 

contaminação do Novo Coronavírus. Iremos nos 

dedicar como o centro das atividades da APM.  

  Contamos com a participação ativa dos membros e 

esperamos realizar atividades que ajudem no 

desenvolvimento das crianças. 

  Contamos com a colaboração dos senhores. 

Presidente: Fujiwara Akemi 

Conselheiro: Kawabe Makoto (prof) 

Vice-Presidente:Kojima Miwa; Ooshima Minoru (prof) 

               Kojima Teruko 

Secretáros: Fukuda Junko; Kodama Rika (profa) 

          Nakano Michie (profa) 

Tesoureiros: Tsurusaki Misa; Sumiya Satoshi (prof) 

Auditores: Nagai Chiyo; Koshi Keiko (profa) 
 

【Principais atividades de Junho】 
 

01(seg)Aula todos retorno após 3ª aula 11:30 

02(ter) Aula todos retorno após 3ª aula 11:30 

03(qua) Início da merenda 

04(qui) Tirar foto da turma (previsto) 

11(qui) Todos retorno após 5ª aula 14:30 

Suspendemos as seguintes atividades programadas 

em Junho; Aula com visita dos pais, Aula de Natação. 

As seguintes atividades serão adiadas em Setembro, 

porém poderá haver alterações e ser cancelados; 

Curso de bicicleta 3ª série, Apreciação de Artes, 

Acampamento nas Montanhas 5ª série. Contamos 

com a compreensão dos senhores. 
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Flor de Kakitsubata no lago da 
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