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Volta às aulas 

Diretor  Kawabe Makoto 

 

Reabrimos a escola desde o dia 21 de maio (qui) como período de readaptação e as aulas voltaram 

no dia 25 de maio (seg). Apartir do dia 3 de junho (qua) começou a merenda também. Porém, os casos 

de contágio de Coronavírus continuam. Acreditamos 

que levaremos um tempo para podermos voltar a rotina 

escolar sem limitações como antigamente. 

Acreditavamos também que era normal recebermos as 

crianças na escola, mas após esse caso do Coronavírus 

ficamos felizes em podermos rebecer as crianças 

novamente. Iremos continuar tomando medidas 

preventivas contra o Coronavírus seguindo as novas 

orientações de rotina escolar indicada pelo Ministério 

da Educação.  

 

À seguinte são as informações atuais que informamos aos pais.  

(1) Iremos repor as aulas, principalmente de matemática, para garantir a carga horária anual. 

Aumentará 1 aula nas terças e quartas-feiras apartir de julho até o começo de outubro. 

Replanejamos as programações de aulas para que o horário de retorno não mude muito.  

(2) As férias de verão serão encurtadas para 08/08 (sáb) até 23/08 (dom). Apenas nos dias 21 e 22 de 

julho será aula normal com merenda. Nos outros dias será somente 3 aulas (meio período) sem 

merenda.  

(3) Estamos planejando realizar a Gincana Esportiva encurtada para apenas meio período (parte da 

manhã) em outono (no fim de outubro, por enquanto). Não temos datas exatas ainda.  

Pode haver alterações nas programações encurtando e dividindo as modalidades ou até mesmo 

cancelar a Gincana, dependendo das situações futuras relacionadas ao Coronavírus. 

(4) A Apresentação Teatral programada para novembro poderá ser adiada ou cancelada este ano. 

(5) A Viagem de Acampamento nas Montanhas da 5ª série deste ano foi cancelada.  

(6) A Viagem de Estudos da 6ª série foi adiada para novembro. Dependendo das situações futuras 

poderá ser cancelado.  

(7) A Excursão da 1ª a 4ª série está programada para outubro porém, poderá ser cancelada.  

(8) O Concurso de Corais da 3ª série das escolas primárias de Chiryu estava programado para novembro 

porém, foi cancelado.  

(9) A Viagem de Acampamento das Classes Especiais (Asahi kougen) estava programado para outubro 

porém, foi cancelado.  

(10) A Reunião de Pais e Mestres de julho foi cancelada para repor as aulas. No entanto, quem quiser 

solicitar uma reunião particular com o professor de classe iremos agendar uma data e horário.  

(11) Como prevenção ao contágio do Coronavírus, decidimos suspender as aulas de natação deste ano e 

a abertura da piscina durante as férias de verão também.   

(12) Como as férias de verão serão encurtadas, iremos replanejar as lições das férias das crianças. 

Decidimos suspender a Exposição de Trabalhos de Artes das Férias de Verão deste ano pois, não 

será possível reunir os trabalhos das crianças. 

 

Poderá haver outras alterações daqui em diante. Iremos realizando as atividades escolares 

tomando medidas necessárias conforme as situações futuras relacionadas ao Coronavírus. Pedimos 

a colaboração dos moradores do bairro também, para o “Nível de contágio da região” não subir.  
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Informativo do mês de Julho 

Chiryu Higashi Shou-Gakkou 

Setor de Publicidade 

東 風 だ よ り 

Flor Ajisai no patio da escola. 



 

 
 

Na escola, estamos tomando várias medidas preventivas contra o Coronavírus. Por 
exemplo, na sala de culinária colocamos um divisório de papelão com plástico na mesa para 
evitar a infecção via aérea. No almoço os professores estão organizando e servindo a 

merenda para as crianças. Continuaremos tomando várias medidas conforme a situação 
futura.  

No dia 17 de junho (qua) às 10 da manhã realizamos o treinamento contra terremoto. 

Transmitimos o alerta de emergência de terremoto durante a 2ª aula. As crianças treinaram 
as principais regras do treinamento (agachar, proteger a cabeça e não se mexer). Em janeiro 
estamos planejando realizar um treinamento usando uma mochila com materiais de 

emergência (em casos de terremotos) para a 1ª, 3ª e 5ª série.  
Sugerimos que os pais conversem com seus filhos em casa também, sobre os locais de 

refúgio e medidas preventivas de quedas de móveis.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

No dia 19 de junho (sex) teve a Atividade de 
Inglês para a classe especial, 1ª e 2ª série Com a 

professora voluntária Nagata as crianças 
aprenderam a cumprimentar em inglês em voz alta e 
escutou as historinhas de livro em inglês. As 

atividades de inglês para a 3ª a 6ª série também 
começaram. As atividades de inglês para a 1ª e 2ª 

série continuarão também.  

 

 
Correção dos membros da APM do Ano 2 Reiwa 

Encontramos um erro no nome da vice-presidente da APM, no informativo Toofuu Dayori de edição 

de junho. Pedimos desculpas. Antes da correção - Kitajima Teruko / Após a correção - Kojima 

Teruko 

 

Principais atividades de Julho 
 
05(dom)Reunião Oyaji no Kai 16h 

06(seg)Dia com 5 aulas todos retorno 15h 
10(sex)Débito automático das despesas escolares 
13(seg)Dia com 6 aulas 5ª e 6ª série 

17(sex)Exame de vista 1ª e 2ª série 
20(seg)Dia com 6 aulas 5ª e 6ª série 
21(ter )Dia de aula normal com merenda 
22(qua)Dia de aula normal com merenda 
27(seg)Dias de 3 aulas sem merenda retorno 11:15 

(até 31/7) 

Atividade de Inglês 1ª e 2ª série 

Aulas e principais atividades durante 

 as Férias de Verão 
Agosto 
*03/08 (seg) até 07/08 (sex) 
 Dias de 3 aulas sem merenda retorno 11:15 
 
*08/08 (sáb) até 23/08 (dom) 
 Férias de verão 
 
*24/08 (seg) até 31/08 (seg)  
 Dias de 3 aulas sem merenda retorno 11:15 
(exceto finais de semana) 

 

Prevenção ao Coronavírus & Treinamento contra terremoto 

 


