
15 de abril de 2020 

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

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

 

COMUNICADO SOBRE O FECHAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA  

POR MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONA VÍRUS  

 

Agradecemos à todos os senhores pais pela sempre compreensão e colaboração para com 
as atividades educacionais desta cidade. 

Em 10 de abril a província de Mie ken declarou Estado de Emergência como medida 
preventiva contra a propagação do corona vírus.  

No momento, não foi confirmado nenhum caso de infecção na cidade de Kameyama, porém, 
a situação é imprevisível e há uma sensação de inquietação entre pais e alunos. 

Em meio a esta situação, com base nas opiniões de especialistas da Associação Médica, as 
Escolas de Ensino Fundamental (Shōgakkō e Chūgakkō) e Jardins de Infância ficarão 
temporariamente fechadas de 16 de abril (qui) a 6 de maio (qua), resolução esta tomada 
através de exame de ação conjunta entre Suzuka e Kameyama. 

Além disso, as seguintes medidas serão tomadas nesse período de fechamento escolar. 

 

Detalhes: 

1. Período de fechamento escolar 

De 16 de abril (qui) a 6 de maio (qua)  
(foi determinado meio período para vinda escolar durante esse período) 

2. Sobre o apoio individual de alunos 

A escola dará suporte às crianças com necessidade de apoio especial, crianças com 
necessidade de cuidados médicos, assim como crianças portadoras de doenças crônicas. 
Caso desejar utilizar o Clube Infantil (Jidō Kurabu) destinado à crianças do Shōgakkō, 
favor informar o Clube Infantil e a criança poderá ficar na escola (Shōgakkō). 

3. Sobre o Clube de Estudo no Horário Pós-aula (Hōkago Kodomo Kurabu) 

Basicamente os Clubes de Estudo no Horário Pós-aula (Hōkago Kodomo Kurabu) 
funcionarão. Caso seja possível cuidar da criança no lar, favor evitar usar o clube. 

4. Sobre as atividades de clube no Ensino Fundamental ll (Chūgakkō) 

As atividades de clube estão todas suspensas. 

5. Sobre as atividades educacionais externas 

As atividades de Classe de Estudo no Horário Pós-aula (Hōkago Kodomo Kyōshitsu), 
Grupo Esportivo Juvenil (Supōtsu Shōnen Dan), Associação das crianças (Kodomo Kai) 
não serão realizadas. As instalações esportivas da escola também não serão abertas para 
grupos registrados no Comitê Gestor Esportivo. 

6. Sobre a forma de proceder dos alunos 

Favor observar as orientações no verso sobre Procedimentos durante o período de 
fechamento escolar e procuremos levar uma vida diária regrada. Os professores farão 
visitas periódicas no lar e entrarão em contato para verificar a situação da criança quanto 
aos estudos e seu cotidiano, assim como fornecer orientações necessárias. 

 



 

PROCEDIMENTOS DURANTE O  

PERÍODO DE FECHAMENTO ESCOLAR 
 

Secretaria de Educação de Kameyama 
 

 

Como medida preventiva contra a infecção pelo corona vírus, as escolas do Ensino 

Fundamental de Kameyama e Jardins de Infância (Shōgakkō, Chūgakkō e Yōchien)  da 

cidade de Kameyama ficarão temporariamente fechados no período de 16 de abril (qui) a 6 

de maio (qua). Atualmente não há nenhum caso de infecção nesta cidade mas solicitamos 

prosseguir com as medidas preventivas prestando atenção nos pontos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procurar tomar por completo as medidas preventivas básicas, medindo a 
temperatura todos os dias e usar de boas maneiras ao tossir e lavar bem as 
mãos, etc.  

 O básico é passar o dia em casa, mas caso tenha de sair favor fazer uso da 
máscara e lavar bem as mãos e fazer gargarejo. 

 Caso apresentar sintomas de resfriado (apenas dor de garganta, apenas tosse, 
apenas leve febre, etc.) evitar sair de casa. 

 Evitar que a criança saia sozinha, procurar sair junto com os pais ou após 
receber consentimento. 

 Evitar locais com as seguintes condições simultâneas: 

①  Local fechado com pouca ventilação 

②  Local com muitas pessoas 

③  Local onde as pessoas conversam de perto 

  

 Esforçar nas tarefas de casa, nas leituras, etc. e prosseguir nos hábitos ao 

estudos. 

 Procurar fazer diariamente exercícios moderados (corrida leve, caminhada, pular 

corda, etc.). Procurar fazer exercícios moderados em parques e campo esportivo 

da escola após o consentimento dos pais e consultar a escola.  

  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

FORMA DE PROCEDER NO LAR 


