
                         18/maio/2020 

Aos Srs. pais/responsáveis da 2ª a 6ª série 

                   Escola de ensino primário Hozumi 

Diretor Gotô Takamasa 

Comunicado sobre o dia de comparecimento na escola（Consulta educacional）  

 

 Primeiramente, muito obrigado pela compreensão e cooperação diária com as 

atividades educacionais de nossa escola.  

Bem, sobre o que foi informado no「Comunicado sobre o comparecimento na escola 

seguindo o sistema de dispersão」do dia 14, será realizado a partir do dia 25(seg) o 

comparecimento escolar preparatório voltada para a reabertura escolar.  

 Os dias e horários de comparecimento foram divididos para dois grupos,A e B, 

portanto conferir o seu grupo para vir no dia e horário certo.  

Lembrando que, a reabertura escolar seguirá as diretrizes impostas pela província, 

seguindo com afinco os cuidados de prevenção contra o novo Corona vírus, como 

orientado pelo Conselho de educação da cidade de Mizuho. 

Contamos com a compreensão e cooperação de todos. Obrigado.  

  

Nota 

 
１ Período  25/Maio/2020 (seg) ～ 28/Maio（qui） 
         ※Destes 4 dias, serão 2 dias para cada grupo. 
 
２ Dia de comparecimento 

Dia Grupo A Grupo B 
25（seg） Vir a escola Estudo em casa 
26（ter） Estudo em casa Vir a escola 
27（qua） Vir a escola Estudo em casa 
28（qui） Estudo em casa Vir a escola 

    ※No dia de estudo em casa, não precisa vir a escola.  
 
３ Cronograma 
     ～8:00‥‥Vinda a escola em grupo 
  8:15 ～8:25‥‥Reunião da manhã, verificação de saúde 
  8:30 ～9:15‥‥Atividades na classe 

（Enquete do coração, consulta educacional, emprestar livros, etc.） 
      9:30～‥‥Saída escolar por série 
 
４ O que trazer 
  ・Sapatilhas brancas ・Materiais para escrita ・Sacola de livro ・Cartão de 

checagem de saúde ・Kanji doriru  
・O que foi usado nos estudos em casa como cadernos, tarefas impressas.  

   ※Trazer as tarefas até onde conseguiu prosseguir.  
 
３ Outros 
  ・As séries que devem comparecer são da 2ª a 6ª série.  A 1ª série não virá devido 

ser antes da cerimônia de entrada.  
  ・Solicitamos que de manhã, meça a temperatura, registre no cartão de checagem 

de saúde e coloque o carimbo.  
  ・Em caso de má condição ou não deseje, não será considerado falta.  Neste caso 

não esquecer de informar a escola.  
 

 


