
25 de março de 2020 

À todos os senhores pais de alunos do Jardim de Infância  
e Escolas de Ensino Fundamental  
 

Prefeito de Kameyama: Sakurai Yoshiyuki 
Secretário de Educação: Hattori Hiroshi 

 

SOBRE A REABERTURA DAS ESCOLAS APÓS  

AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS  

 

Agradecemos imensamente pela compreensão e colaboração para com as medidas 
preventivas contra o corona vírus. 

Bem, o Manual de Procedimento em caso de reabertura de escola foi estabelecido 
recentemente pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia e orienta 
que ao reabrir a escola evite por completo caso as 3 condições a seguir se coincidam (①  
local fechado com pouca ventilação; ② local com muitas pessoas; ③ local onde as pessoas 
conversam a curta distância), prosseguir vigilantes tomando as devidas medidas preventivas 
e se preparando para o novo ano letivo. 

Considerando que até o momento, nenhum caso de infecção foi constatado no Centro de 
Saúde de Kameyama, a escola fará todos os esforços para controlar a infecção e retomar as 
atividades a partir de 6 de abril (seg). A reabertura da escola seguirá as diretrizes abaixo: 

 

Detalhes 

1. Reabertura da escola 

As escolas serão reabertas dia 6 de abril (seg) e as aulas serão ministradas normalmente 

 

2. Cerimônia de Ingresso Escolar / Cerimônia de Ingresso no Jardim de Infância 

Escola de Ensino Fundamental l  (shōgakkō) .........7 de abril (ter)   10:00h~ ou ainda 10:30h~ 

Escola de Ensino Fundamental ll  (chūgakkō) ....... 7 de abril (ter)   13:30h~ 

Jardim de Infância .....................................................8 de abril (qua)  10:00h~ 

O tempo de duração será reduzido, assim como será cancelada a participação de convidados 

 

3. Outros eventos escolares 

Atividades externas em grupo serão canceladas 

As atividades de clube serão realizadas normalmente (por enquanto os treinos e jogos externos 

estão suspensos) 

A viagem de estudos será adiada (a data e destino estão sendo reconsiderados) 

 

4. Atividades educacionais externas  

Após verificar se todas as medidas preventivas estão sendo realizadas, assim como a ventilação 

completa do ambiente, uso de máscara, etc. as atividades educacionais externas do Clube 

Infantil (Jidō Kurabu), Classe de Estudo no Horário Pós-aula (Hōkago Kodomo Kyōshitsu), 

Grupo Esportivo Juvenil (Supōtsu Shōnen Dan), Associação das crianças (Kodomo Kai) podem 

ser realizadas como de costume. 

 

5. Outros 

Em relação ao anexo, solicitamos com a cooperação no lar. 

Daqui pra frente a depender da proliferação da infecção há possibilidade de ocorrer 
mudanças, contamos com a compreensão de todos. 



Anexo 
 

SOLICITAÇÕES AO LAR PARA COM AS  

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS 
 

 

(1) Favor prosseguir cuidando da saúde e tomando medidas preventivas contra a infecção, 

como lavar as mãos e usar de bons modos ao tossir. 

(2) Favor no lar verificar a temperatura da criança todas as manhãs, assim como os 

sintomas de gripe ou resfriado e anotar no Formulário de Observação de Saúde (Kenkō 

Kansatsuhyō). 

Se houver alunos com febre como sintoma de gripe ou resfriado, deverá ficar em 

repouso em casa (sua vinda escolar será suspensa). 

(3) Para melhorar o sistema imunológico favor dormir bem, fazer exercícios físicos 

moderados e alimentação balanceada. 

(4) Caso seja confirmada a infecção de algum aluno ou criança ou caso seja confirmado 

que algum aluno ou criança haja tido contato com alguém infectado, favor comunicar 

a escola sem falta. (Caso algum aluno ou criança haja tido contato com algum 

infectado, sua vinda escolar será suspensa por 2 semanas, contando a partir do último 

dia que haja tido contato). 

(5) As crianças que tiverem necessidade de cuidados médicos deverão consultar o médico 

especialista ou o médico escolar para determinar quando poderão voltar à escola. 

Crianças ou alunos com necessidade de apoio especial, favor consultar a escola caso 

haja necessidade. 

(6) A escola fez a devida orientação de modo a não haver preconceitos e nem 

discriminações devido a infecção pelo corona vírus, mas solicitamos que no lar também 

façam considerações aos Direitos Humanos. 

(7) Independentemente da intensidade, evitar ficar em ambientes onde ocorram 

simultaneamente as 3 condições abaixo: 

① Local fechado com pouca ventilação; 

② Local com muitas pessoas; 

③ Local onde as pessoas conversam a curta distância.   


