
 

                                            
 

O tão esperado a volta à escola! 

No dia 18 de Maio de manhã , o silêncio que estava dentro da escola voltou a ter a voz 

animada dos alunos.  Dez de que entrou em fechamento temporário do dia 20 de Abril , é uma 

animação que não se via a um tempo no Izumo Sanchuu. Com a experiência do fechamento 

temporário , até agora , sempre achei uma coisa óbvia ter alunos em escolas , mas me lembrei 

que esse não era o caso e sim , insubstituível. Coisas como esta , nem com meus 37 anos de 

experiência na profissão , esta é a primeira vez.   

Para dizer a verdade , fui confrontado com a realidade de que não é óbvio para mim ter alunos 

nas escola , quando eu vi os noticiários na televisão antes do fechamento temporário no dia 27 

de Fevereiro quando o Primeiro-ministro Abe ``solicitou que escolas de todo o país fechem``. 

Tive um grande choque em meu coração , pensando que amnhã continuaria com a rotina escolar 

divertida e gratificante como hoje. Quando eu percebi que a não seria uma coisa óbvia ter escola 

amanhã , me perguntei o quanto a vida diária do Sanchuu é valiosa e importante para os alunos e 

funcionários. 

Além disso , durante o fechamento temporário , pensei como um só ser humano que é um 

milagre de ter o amanhã e como somos privilegiados por viver o hoje. Tambêm percebi que 

viver em segurança é importante não apenas para mim , mas tambêm para as pessoas ao meu 

redor.  

Desta vez , quando retomamos a rotina escolar , não me atrevi a elaborar sobre o Novo 

coronavírus , mas escrevi realmente sobre oq eu realmente acho da importância da existência da 

escola sob um ângulo um pouco diferente. 

Retomamos com a rotina escolar no dia 18 , mas commo escrevi acima , não pense que 

continuar vivendo como nos tempos atuais é uma coisa natural , mas sabemos que não podemos 

prever o que e onde as coisas poderão acontecer no futuro e precisamos nos preparar. E o dia de 

hoje no Izumo Sanchuu deverá ser valorizado como algo insubistituível. 
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Preparativos para o retorno as aulas 

 

   Dez do dia 20 de Abril até o dia 18 de Maio , durante o fechamento temporário nós 

professores continuamos adiante com os trablhaos , tendo a conciência da prevenção contra o 

Novo coronavírus. De início , sobre a vida escola , estudos , ambiente e etc . Coisas que deveriam 

ser feitas durante o fechamento temporário , reuniões sobre o que deveria ser feito e 

comportamento para o retonro as aulas. 

Em relação ao ambiente , todos os funcionários se uniram para limpar , desinfetar , preparar o 

ambiente e etc. Todos os locais que são usados para a vida escolar , como as salas de aula , 

banheiro , ginásio , corredores e etc. E em relação aos estudos discutimos sobre o que faríamos 

em relação aos estudos que não seriam realizados por conta do fechamento temporário. 

E mais ainda , nas atividades de clube , por ter sido suspenso os torneios e campeonatos , nós 

conversamos como íamos retomar com as atividades de clube. Principalmente para os alunos da 

3ª série é uma coisa muito dolorosa por ter sido suspenso os torneios e campeonatos. Não tenha 

dúvidas de que tudo que foi ensinado nas atividades e experiência que tiveram será coisas que 

enfrentará daqui para frente em suas vidas. Peço para que levantem a cabeça , sigam em frente e 

que consiga dar o próximo passo. 

 

 

 

Definir o dia de ir à escola 

 

   Durante o fechamento temporário , dividindo nos dias 12 e 13 de Maio , definimos os dias 

de ir à escola . Tomando cuidado com as 3 condições no ginásio e na sala de aula (Sala de apoio 

especial) , fazendo com que sentassem com uma distância suficiente um do outro. Fizemos os 

preparativos para recebelos , preparativo do local , desinfetar e marcar os pontos para os alunos 

se sentarem.  

 Quando eu vi os alunos , vi que alguns dos alunos estavam com vergonha despois de uma 

longa ausência , mas vi tambêm sorrisos por ter reencontrado os amigos e os professores.  


