ポルトガル語

令和２年５月 21 日

保護者の皆様 Aos responsáveis
長浜市立長浜北小学校
校長 中 川 浩 一
Nagahama Shiritsu Kita-Shogakko
De : Diretor Nakagawa Kouichi

学校再開について（お知らせ）(Comunicado)

Referente a Reinício Escolar

Agradecemos pela cooperação nas vinda de alunos de forma dispersa e nas entregas de tarefas. Como fomos
comunicados pela Comissão Educacional de Nagahama, foi estabelecido o reinício da escola para dia primeiro
de junho(segunda-feira).
Portanto, vamos reiniciar a atividade escolar conforme nota abaixo, executando ao mesmo tempo a prevenção
da infecção da doença contagiosa. Pedimos a compreensão e cooperação dos senhores responsáveis.
E quanto a vir à escola, será normal a partir do dia primeiro de junho(segunda-feira). Pedimos a cooperação
de todos para que possam vir em grupos em segurança.
記
１．学校再開日 Re-início da escola

令和２年６月１日（月）1º de junho de 2020.

２．再開後の下校時刻等 Horário de saída após reinício da aula
日 Data

下校時刻

６月１日 (1/Jun

学習時間等 Horários de aulas

saída

2ª） １１：１５

３時間授業

町別下校３tempos

aulas Retorno em gurpos de bairros

１１：３０

３時間授業

町別下校３tempos

aulas Retorno em gurpos de bairros
aulas Retorno em gurpos de bairros

給 食

２日

(2/jun-

３日

3/jun ( 4ª）

１１：３０

３時間授業

町別下校３tempos

４日

4/jun (5 ª）

１１：３０

３時間授業

この日から学年下校３tempos

１１：３０

３時間授業 ３tempos aulas ,Retorno em gurpo p/séries

５日

(5/jun

3ª）

6ª）

8/jun(2ª)～12/jun (6ª） １１：４５

Almoço

な し
Não

aulas Retorno em gurpo p/séries

４時間授業 4tempos aulas ,Retorno em gurpo p/séries

tem
almoço

１３：３０・・１～４年 ４時間授業 給食後下校

給 食 あり

１５：００・・５～６年 ５時間目 委員会後下校

Tem

15/jun(2ª)～19/jun

１５：００

almoço

22/jun ～26/jun

通常の時間割になります。各学級の週予定でお知らせいたします。

１５日（月）

５時間授業

給食開始

5 tempos de aulas inicio de almoço

Serão horários normais.Vamos comunicar através de horários semanais de aulas

３．その他 Outros:
・Para prvenção de infecção, pedimos que continue fazendo medição de temperatura pela manhã e usar máscaras e portar o lenço.
・Quanto a falta, favor avisar por telefone.As tarefas deste dia será comunicado peloprofessor(a) de classe
Observação: Dia 17/jun (4ª feira) : saída escolar às 14:30

