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 Aos Srs Responsáveis 

 

                            Isesaki Shiritsu Dai Ichi chugakko 

                               Diretor:  Yasuichi Kurihara 

 

 

Sobre as medidas desta escola em relação à extensão da suspensão temporária das 

aulas (Aviso)臨時休業延長にかかる本校の対応について（お知らせ） 

 

  Noutro dia, 27 de abril, lhes informamos o comunicado que haviamos recebido da Secretaria de 

Educação de Isesaki por mensagem através de e-mail (Renraku mail). Nesse conteúdo informamos 

que 「Será extendido a suspensão temporária das aulas até o dia 31 de maio」, recebendo o dito 

aviso, nesta escola, resolvemos tomar seguintes medidas para os alunos durante o período de 

suspensão temporária. Contamos com a compreensão e colaboração dos senhores responsáveis.  

 

【Para saber a situação dos alunos durante o período de suspensão temporária das aulas 】 

 A fim de averiguar o estado do mente das crianças e o rendimento de tarefas, o(a) professor(a) 

telefonará para cada família, cerca de uma vez por semana. Ao receber telefonema, se tiver alguma 

preocupação, conte por favor.  

 

【Sobre a vida diária durante o período de suspensão temporária das aulas】 

(1) Saúde・・・Utilize a ficha para registrar observação da saúde(健康観察記録表), distribuimos 

nova ficha com as tarefas. 

  Se o próprio(a) aluno(a) ou então alguém da família contagiar-se com novo coronavírus, por 

favor, avisar a escola sem demora. 

  

(2) Estudos・・・Será distribuídos as tarefas de cada série. 

        Como as tarefas serão dadas concientizando nos horários, pedimos aos pais 

sem falta, orietar sua criança a levar uma vida regrada.. 

  Em homepage de nossa escola há link para site de suporte de aprendizagem do Ministério da 

Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia「文部科学省の学習支援サイト」e 

     Aulas em video com suporte online de Gunma.「群馬県のオンラインサポート授業

動画」Por favor, os usufluem para os estudos 

   

※Homepage do ginásio Dai Ichu(第一中学校ホームページ ) 

http://www.isesaki-school.ed.jp/daiichichu/ 

                        ou, buscar pelo「伊勢崎市立第一中学校」 

   A lista de tarefas que foram distribuídos hoje também está carregado em homepage. 

 

【Sobre transferência da conta bancária de despesas escolares 学費等の引き落としについて】 

 Foi informado que a partir de maio iniciaria a transferência da conta bancária no aviso datada, 10 

de abril. No dia 26 de maio está prevista o débito, porém, quanto a taxa de apoio às atividades de 

Bukatsu, 3.000 ienes, o débito será adiado. Portanto, em maio será debitado 5.000 

ienes,correspondente ao gastos escolares. 

  

【Sobre dia da reinício das aulas 学校再開日について】 

 Assim que for determinado o reinício das aulas, será tomada decisão da situação do momento, e 

informaremos sobre vinda à escola e o que deve trazer por e-mails.  



※Há avisos importantes sobre o modo de receber e entregar as tarefas no verso da folha,por 

favor,verifiquem sem falta. 

 

【Sobre o modo de receber e entregar as tarefas durante o período de suspensão temporária das 

aulas臨時休業中の課題の受け渡しについて】 

 Recolhimento e distribuição de tarefas durante o período de suspensão temporária será feito nos 

dias e hora mencionado abaixo e pedimos aos responsáveis comparecerem na escola. Isto para 

evitar o aglomeração de pesoas, por isso venham das 8:00 ~16:00, no horário conveniente aos 

senhores. Se não puder vir nos dias e horas indicados, favor de avisar à escola.  

 

                                Nota 

 

＜1ª vez＞  Trazer a ficha de registrar observação de saúde(健康観察記録表), as tarefas(課
題)e diário do cotidiano(生活記録) que deveria ter entregues em abril. E distribuiremos outras 

tarefas.  

 Dia/hora  : (quinta)07 e (sexta) dia 08 de  maio,um desses dias 

    ８：００～１３：００ cada série,  classe 1～classe３     

      １２：００～１６：００ cada série,  classe 4～classe 5 

 Local  : sapateiros(getabako) de cada série, onde guarda os sapatos. 

        Os responsáveis dos alunos de 1ª sériesz,favor de estacionar os carros no estacionamento 

Norte e os de 2ª e 3ª séries no patio da escola. 

 

＜2ª vez＞  Trazer as tarefas correspondentes até o dia 18 /05 e o diário . Serão distrubuídas as 

tarefas correspondentes até o dia 31/05  

 Dia/hora  : (terça)19 e) (quarta) dia 20 de maio, um desses dias 
    ８：００～１３：００ cada série,  classe 1～classe３ 

      １２：００～１６：００ cada série,  classe 4～classe 5 

 Local  : sapateiros(getabako) de cada série, onde guarda os sapatos 

        Os responsáveis dos alunos de 1ª séries,favor de estacionar os carros no estacionamento 

Norte e os de 2ª e 3ª séries no patio da escola.  

 

※Em relação aos alunos de 3ª series, serão distribuídas e recolhidas as folhas de exames de 

avaliação de conhecimento escolar que não foi feito por motivo de suspensão das aulas 

 Distribuição :  Serão distribuídas junto com 1ª distribuição e recolhimento de tarefas (dia 7 e 

dia 8 de maio) 

    Os exames de avaliação de conhecimento escolar deverão ser feitos em casa, pedimos 

então aos pais a determinarem um horário para dedicar-se ao exame. Após o 

recolhimento, será feito a avaliação e os devolveremos. 

 Recolhimento :  (terça) dia 12 e (quarta) dia 13 de maio 

            O horário e o local são iguias a acima mencionados para receber e entregar as 

tarefas.  

 
 ※As programações mencionadas acima são medidas tomadas atual momento, 
portanto, informamos antecipadamente que pode haver modificação conforme as 
ordens posteriores da Secretaria de Educação. Nesse caso lhes informaremos por 
mensagem e-mails. 

 


