
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Cuidado com os alunos ～Sincero～ 

O ano letivo japonês inicia em abril e nessa época temos as primeiras 

series (fundamental, médio e colegial). Os pequenos indo sozinhos pela 

primeira vez, e os maiores sendo a primeira vez de bicicleta. Fiquem 

atentos, pois as crianças não estão acostumadas e podem ir para rua de 

repente. Vamos dirigir com cuidado e conscientes.  

Medidas que cada um de nós podemos adotar para prevenir a propagação 
do coronavírus 
◎Higienizar as mãos e fazer gargarejo ao chegar em casa 

Lavar as mãos com sabão ou álcool desinfetante quando chegar em casa, antes e depois de cozinhar e antes 

das refeições. 

◎Usar máscara quanto tiver sintomas como tosse 

Quando cobrir a boca ao tossir ou espirrar, e através dessa mão contaminada tocar no objeto 

como maçaneta, corre o risco de transmitir o vírus. Por isso vamos respeitar a regra de 

“etiqueta da tosse”. 

◎Não saia sem necessidade e evite locais onde há aglomeração 

Evite usar transportes públicos e locais onde há muita aglomeração 

◎Quando não estiver se sentindo bem ou estiver com 37,5°de febre, comunique ao seu 

tantousha responsável. 

 

Recado do Dep. Futuro 
Está passando por estas situações e não tem ninguém para consultar? 

 
 

 

 

O Dep. Futuro oferece suporte para pessoas que se encontram nessas situações 

 Temos disponível atendimento em português  

Dep. de apoio à integração social Futuro   TEL 053-488-7007 
 

Formatura da Shin-ei Hoikuen 
No dia 14 de março de 2020 foi realizada a 14ª 

formatura da Shin-ei Hoikuen. Este ano foram 13 

formandos. Mesmo ingressando no primário, não 

esqueçam do que aprenderam na Shin-ei Hoikuen. 

Façam novas amizades e se esforcem nos estudos e 

esportes. 
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Palavra do mês 

Tempos difíceis trazem oportunidades Sincero 

① Fico em casa por não 

conseguir ir ao trabalho 

②Vou ao psiquiatria e estou 

preocupado se consigo 

trabalhar  

③ Tenho dificuldade para se 

comunicar e muitas das vezes 

sou mal interpretado 

④ Não consigo me 

estabilizar em um 

emprego 
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