
MEDIDAS DESTA ESCOLA EM RELAÇÃO AO ALERTA DE EMERGÊNCIA 

緊急事態宣言に伴う本校の対応について 

 

A- 01 de setembro (qua) será conforme a programação (saída: 11h40) 

 

B- 02 de setembro (qui): O horário para os pais virem buscar os filhos na escola no treinamento em casos de 

terremotos foi antecipado para as 11h40. Solicitamos às pessoas que não podem vir até as 13h para que 

comunique o professor com antecedência. (não haverá almoço escolar para diminuir os riscos de contágio) 

 

C- 03 (sex) a 10 (sex): Para diminuir os riscos de contágios, as aulas serão divididos em 3 grupos (ver o quadro 

abaixo) 

  - Os ônibus escolares circularão normalmente. 

  - Não haverá refeição escolar, sendo assim, solicitamos para que mandem o almoço (obentou) 

  

D- Se a criança precisar vir à escola no período de 03 a 10 de setembro além dos dias do seu grupo entre em 

contato com o coordernador geral do respectivo curso até o dia 02 de setembro. (somente em casos especiais 

tais como trabalho dos pais e não há ninguém para cuidar da criança) 

   

 

 

 

Quaiquer dúvidas, entre em contato com os coordernadores gerais dos respectivos cursos 

(0562) 46-3011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

【Programação a partir do dia 01 de setembro/grupos para vir à escola】 

Data Conteúdo 
Anos escolares que 

poderão vir à escola 

Horário de 

saída 

Como ir embora 

(ônibus escolar) 

Sala especial p/ pais 

que trabalham etc 

01/set (qua) 
Cerimônia de 

início das aulas 
Todos 11h40 Com ônibus escolar × 

02/set (qui) 

aulas somente 

no período da 

manhã 

Todos 11h40 

Os pais deverão vir 

buscar 

(sem ônibus escolar) 

× 

03/set (sex) 

Início das aulas 

separados em 

grupos 

＜Grupo 1＞ 

(shou) 小１・２ 

(chuu) 中３ 

(kou) 高１ 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

06/set (seg)  

＜grupo 2＞ 

(shou) 小３・４ 

(chuu) 中１ 

Wakaba わかば 

(kou) 高２ 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

07/set (ter)  

＜grupo 3＞ 

(shou) 小５・６ 

(Mebae) めばえ 

(chuu)中２ 

(kou) 高３ 

(sala especial) 重

複 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

08/set (qua)  

＜Grupo 1＞ 

(shou) 小１・２ 

(chuu) 中３ 

(kou) 高１ 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

09/set (qui) 

 ＜grupo 2＞ 

(shou) 小３・４ 

(chuu) 中１ 

Wakaba わかば 

(kou) 高２ 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

10/set (sex)  

＜grupo 3＞ 

(shou) 小５・６ 

(Mebae) めばえ 

(chuu)中２ 

(kou) 高３ 

(sala especial) 重複 

horário 

normal 
com ônibus escolar ○ 

 ※Não haverá refeições escolares no período de aulas divididos em grupos. Por favor, mandem o almoço (obentou) 

 ※Não haverá aulas dos grupos extra curriculares (bukatsudo) da manhã e nem da tarde durante o período que 

continuar o alerta. 

 


