
Recado para os alunos do Izumo san chu 

Aqui é o Diretor Fuije. Eu tenho um recado recado para todos. 

   Por conta do Novo Corona Vírus (COVID-19) entramos em uma situação de emergência e por 

isso teremos fechamento temporário do dia 20 de Abril(Seg) até dia 6 de Maio(Qua). 

  Penso que todos com o ano letivo começando estavam animado e com o pensamento ¨Vou me 

esforçar a patir de agora¨. Sinto muito pelos acontecimentos atuais. 

 Mas nessa situaço o que cada um de nós precisamos fazer é ,enfrentar essa situação calmamente e 

resnpoder de boa fé. 

 Eu como o diretor penso como prioridade em proteger a ¨vida¨do alunos e dos funcionarios. 

Todos os alunos querem participar das atividades de clube , sair na rua e se divertir com os amigos , 

fazer compras , entre muitas outras coisas gostariam de ter a liberdade em faze-la. Mas agora não é 

hora para isso. Agora não é só proteger a si mesmo ,mas a vida de outras pessoas estarão dependendo 

das atitudes de vocês. Não poderão se descuidar no comportamento. Não tenha como pensamento 

¨se for só eu não tem problema¨.  

O mais importante nesse período é que fiquem em suas casas. Tirando as saídas necessárias evite de 

sair. Sobre o que acontecerá daqui pra frente , e como passar esse período em casa leia o documeno 

que foi entregue e lembrem-se o que os professores responsáveis conversaram com vocês. 

  As tarefas que foram passadas nesse período , procurem se dedicara. E nesse período terão tempo o 

suficiente para realizar suas tarefas e aproveitem para fazer aquilo que tem vontade , como a leitura 

seria uma boa. 

 E tambêm nesse periódo estaremos passando os avisos por e-mail, página oficial , blog e terá as 

ligações dos professores resnponsáveis. Peço que fiquem em suas casas em segurança 

E por ultimo , hoje nós estamos no meio da escuridçao . Mas nãp exites noites que não amanhecam. 

Então ficaremos juntos e caminharemos junots, um passo de cada vez para podermos encontrar um 

ponto de brilho e esperança. 

 


