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Voltando ao Campos em Junho, 2020

*Este documento explica aos pais como a NIS receberá os alunos de volta ao campus em junho.
Ele se baseia em conselhos e / ou regulamentos obtidos das autoridades educacionais e de saúde locais e nacionais do Japão,
juntamente com comentários de pais, alunos e funcionários sobre a melhor maneira de encerrar nosso ano acadêmico.

Princípios do Projeto Quatro fatores principais para
nossa programação de junho:
Aprendizado: Para concluir nosso programa acadêmico com a
mínima interrupção e máximo acesso dos alunos, manteremos
o aprendizado on-line como o mecanismo para o ensino
do currículo. Isso significa que, independentemente da sua
localização, os alunos podem concluir o ano letivo de 2019-2020.
Bem-estar social e emocional: para contrapor o isolamento
social que foi um desafio significativo para todos nós durante o
aprendizado on-line e celebrar nossas realizações e conexões
como uma comunidade física no campus, convidaremos os
alunos a voltar para a escola de forma opcional.

Bem-estar físico: O cronograma garante que uma minoria do
total de alunos matriculados seja convidada ao campus de cada
vez para permitir espaço e supervisão suficientes da equipe
para ajudar na segurança nossos alunos na escola. Os protocolos
de segurança projetados para mitigar os riscos do COVID-19
serão baseados nas orientações do Ministério da Saúde do Japão
complementadas por organizações externas e pelas melhores
práticas internacionais, quando aplicável.
Preparação: As últimas três semanas do ano são um momento
perfeito para começar a ensinar nossos alunos a usar o campus
de maneira diferente - e segura - na época do COVID-19. O novo
ano escolar em agosto será importante e esperamos estar no
campus o máximo possível. Ao usar bem essas três semanas,
nossos alunos, pais e funcionários podem estar prontos e
confiantes para um ano letivo de sucesso em agosto.

Programação para aprendizagem
on-line e no Campus
Dias em que os alunos podem
frequentar o Campus
O ensino e aprendizado permanecerão predominantemente
on-line, e os alunos que não puderem vir a escola não serão
prejudicados. No entanto, para os alunos que desejam frequentar
o campus, isso será possível de acordo com a programação abaixo:
Os alunos do ensino Primário poderão vir ao campus nos
seguintes horários:
•
•
•
•
•
•
•

ELC Preschool:
ELC Kindergarten:
Gr. 1: 		
Gr. 2: 		
Gr. 3: 		
Gr. 4: 		
Gr. 5: 		

June 8-12
June 1-5
June 3, 8, 11, 16 & 18
June 3, 8, 11, 16 & 18
June 2, 5, 10, 15 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17

Alunos do ensino Secundário (Gr. 6-10) poderão vir ao campus
nos seguintes horários:
•
•
•
•
•

Gr. 6:
Gr. 7:
Gr. 8:
Gr. 9:
Gr. 10:

June 3, 8, 11, 16 & 17
June 2, 5, 10, 15 & 17
June 1, 4, 9, 12 & 17
June 2, 5, 10, 15 & 18
June 1, 4, 9, 12 & 18

•
•
•
•
•
•
•
•

June 1-10:
June 10:
June 11:
June 12:
June 15:
June 16:
June 17:
June 18:

Segue o horário regular da Semana 2

Grade 11 poderão vir ao campus nos seguintes horários:

Exames orais para alguns alunos; os demais na sala de aula

Dia de prova 1 Exam
Dia de prova 2
Dia de prova 3
Apresentacao de TOK
Gr 11 sem aula
Ultimo dia no campus

Grade 12 Virão no dia 5 Junho (Ensaio da formatura) e 6
de Junho (Formatura) assim como para fotos (conforme
agendamento) no dia 30 de maio.

Programação no Campus

Para os dias em que os alunos são convidados a virem a escola,
segue abaixo o horário que estará em funcionamento:
ELC
• Start:		9:45
• Lunch:		11:30-12:30
• Finish:		15:00

Gr. 1-5
• Homeroom:		 9:45-10:00
• Period A:		10:00-11:00
• Lunch:		11:00-12:00
• Period B:		12:00-13:00
• Period C:		13:00-14:00
• Period D:		14:00-15:00

Gr. 6-10
• Period A:		 9:45-11:00
• Period B:		11:00-12:00
• Lunch:		12:00-13:00
• Period C:		13:00-14:00
• Period D: 14:00-15:15

Gr. 11
• Period A:		 9:45-11:00
• Period B:		11:00-12:15
• Lunch:		12:15-12:45
• Period C:		12:45-14:00
• Period D:		14:00-15:15

NOTAS:

• O campus estará aberto para estudantes das 9h30 às 15h30.
Nenhum aluno será permitido estar no campus fora desse
horário e não haverá atividades antes ou depois da escola.
• Como em todas as séries, presença no Gr. 11 alunos é opcional.
No entanto, os alunos do Gr. 11 são fortemente incentivados a
participar, a fim de obter o máximo benefício e progresso em
seu curso de duração de dois anos.

Programação Online, 1-18 de junho
Nos dias em que os alunos NÃO são convidados para o campus,
o aprendizado on-line continuará normal e com a seguinte
programação:

• Alunos do ensino Primário: a programação on-line
continuará sem alterações significativas na programação usada
em abril e maio. Os alunos serão cada vez mais incentivados
a ampliar seu aprendizado de uma maneira divertida para
terminar o ano através dos desafios #amazingNIS
• Alunos do ensino Secundário: a programação on-line
seguirá os mesmos horários listados na programação do
campus acima.

Nos dias em que os alunos são convidados para o campus,
os estudantes que optarem por ficar em casa não perderão
nenhum conteúdo essencial ao aprendizado. Em alguns casos,
os professores irão enviar um trabalho que pode ser feito em
casa. Em outros casos, não se espera que os alunos tenham
trabalho nesse dia. Os professores comunicarão essas decisões
diretamente de acordo com as suas turmas.

Medidas de Segurança
Visão Geral:
Os Três Cs e Higiene Geral
A NIS, da melhor maneira possível, acolherá os alunos e os
funcionários em um ambiente escolar seguro, consciente
dos riscos abaixo, conhecidos no Japão como os ‘Três Cs’ da
seguinte maneira:
• Contatos próximos (aproximando-se demais de outras
pessoas, de modo que exista o risco de propagar infecção)

• Configurações fechadas (evitando espaços fechados, com
pouca ventilação)

• Configurações aglomerada (evitando áreas com muitas
pessoas onde o distanciamento físico é difícil).

Esses “três Cs” são suportados por quatro pilares de “Higiene
Geral”, como segue:

• Ficar em casa se não estiver bem
• Lavar bem as mãos com sabão sempre que possível (e usar
loção desinfetante quando não puder acessar a água)
• Evitar tocar seu rosto
• Minimizar e limpar superfícies / itens compartilhados

Os três Cs e a higiene geral em detalhes:
Contatos Próximos
• As máscaras deverão ser usadas o tempo todo, a menos
que instruído de outra forma por um professor (por
exemplo, para almoço, para atividade física quando não
estiver fisicamente próximo de outras pessoas).

• Os alunos serão orientados a seguir o espaço pessoal
do ‘bambolê’ e a usar essa idéia para ajudá-los a manter
distância (idealmente, cerca de 2 metros).
• Os professores irão planejar e supervisionar o
aprendizado e realizarão atividades que reduzem, tanto
quanto possível, o risco de contato próximo.
• Tanto quanto possível as salas de aula serão ajustadas
para evitar contatos próximos; isso inclui o ajuste dos
assentos para que os alunos sejam separados por uma
distância de 1 metro e / ou barreiras de higiene.

• O almoço será supervisionado nas salas de aula e / ou
fora para reduzir o risco de contatos próximos durante o

horário das refeições

• Quando filas são necessárias (por exemplo, no almoço,
no banheiro), marcadores físicos no chão e a equipe de
supervisão irão reduzir os riscos de contatos próximos
• Atividades de maior risco, como PE e canto serão
ajustadas para garantir a segurança

Configurações Fechadas

• As atividades serão sempre que possível realizadas fora ou
em um espaço maior disponível, onde há maior ventilação
• Cada sala terá janelas / portas “abertas” que para garantir
circulação de ar. Estas janelas / portas serão claramente
marcadas e deixadas abertas o dia todo
• Escritórios menores com ventilação limitada terão
ventiladores fornecidos para aumentar o fluxo de ar

• Os alunos e funcionários serão convidados a usar rotas
externas ao se deslocar pelo campus, em vez de rotas
internas, sempre que possível

Espaços lotados

• Trazendo apenas um número reduzido de estudantes para
o campus cada dia, o campus terá um risco muito reduzido
de superlotação; Há muitos locais de escape disponíveis
para alunos e funcionários
• O campus terá sinalização clara do sistemas de mão única
e um sistema de “mantenha a esquerda” para caminhar.
Corredores externos e internos serão utilizados quando
se deslocar pelo campus. Essas medidas reduzirão
significativamente os riscos de locais lotados no campus.
• O espaço externo será usado sempre que possível para
atividades, reuniões ou para se deslocar no campus

• Em ambientes fechados, a equipe utilizará o layout de sala de
aula / assentos, o que, tanto quanto possível, proporcionará
distanciamento físico (assentos individuais espalhados)

Higiene Geral em detalhes

(1) Fique em casa se não estiver bem
• Normas de acesso ao Campus: solicitamos ao pais que
confirmem que seus filhos estejam de acordo com as
normas de acesso ao campus antes de enviá-los para a
escola. Esta política proíbe o acesso ao campus a qualquer
pessoa (funcionários, estudantes ou convidados) a quem se
aplicam as condições abaixo (consulte “acesso ao campus”
abaixo)

• Verificação da temperatura pela manhã e sala de
isolamento: Todos os funcionários e alunos terão sua
temperatura medida na entrada do campus todas as
manhãs. Qualquer aluno que tenha uma temperatura alta e
/ ou que esteja de outra forma indisposto neste momento,
ou a qualquer momento durante o dia escolar, será
solicitado a esperar em um espaço isolado até que seus pais
/ responsáveis possam

recolhê-los da escola. Exigimos que
os alunos que apresentam sintomas utilizem transporte
particular e não transporte público.

(2) Lavagem cuidadosa das mãos

• Os alunos serão incentivados a lavar as mãos regularmente
entre cada aula e o almoço. Três novas pias foram
instaladas para lavagem das mãos fora dos locais comuns
para esse fim e muitas salas de aula incluem pias com
sabão e toalhas de mão.

• Embora a lavagem das mãos seja preferida, há várias
estações com sprays de desinfecção para mãos no campus e
os alunos serão orientados a usá-las frequentemente.

(3) Evite tocar seu rosto

• Os professores irão garantir que os alunos entendam os
perigos de tocar seu rosto. O uso de máscaras também será
eficaz para limitar a quantidade de toques no rosto que
ocorre durante o dia

(4) Minimizando e limpando superfícies / itens
compartilhados
A escola irá:

• Ter uma rotina de limpeza contínua, regular e intensiva,
incluindo
- Limpeza diária no final do dia

- Limpeza contínua da equipe empregada para girar
em torno do campus durante o horário escolar usando
desinfetante de alta resistência em superfícies de alta
frequência, como maçanetas, corrimãos, interruptores de
luz, torneiras / torneiras, superfícies de mesa / bancada.
- Limpeza completa no final de semana todo fim de
semana, para incluir limpeza profunda antiviral no
último final de semana de maio

• Equipar cada sala de aula com seu próprio kit de limpeza,
o qual funcionários e alunos podem usar para limpar as
superfícies entre as aulas.
• Solicitar aos alunos que usem APENAS bebedouros
para encher suas próprias garrafas de água (não beber
diretamente com a boca)

• Minimizar qualquer atividade que exija o
compartilhamento de materiais ou recursos que precisam
ser compartilhados com mais de um aluno.

• Solicitar aos alunos que não compartilhem itens com
outras pessoas e que tenham seu próprio material de
escritório básico como lápis, borrachas, canetas, para a aula
e usem uma máscara facial / lavem as mãos

Novas práticas durante o dia
escolar
Serviço de ônibus escolar
O serviço de ônibus será executado de forma integral, embora
com um horário alterado. Os pais deverão confirmar a presença
nos ônibus nos dias em que seus filhos forem à escola. Não
podemos garantir o número exato de alunos em cada ônibus no
momento; no entanto, os pais devem estar cientes de que:
• Como uma minoria do corpo discente está indo à escola
em qualquer um dos dias, a capacidade máxima em cada
ônibus será bastante reduzida em relação aos dias de aula
normal.
• Os assentos serão arranjados para garantir o
distanciamento físico. Os alunos devem sentar-se
SOMENTE nos assentos designados. Os assentos
indisponíveis serão bloqueados.

• As janelas estarão abertas, de forma razoável, para garantir
a ventilação.
• Cada ônibus receberá uma limpeza completa com

desinfetante antes de cada viagem.

• O Spray desinfetante estará disponível e é obrigatório para
os alunos entrarem no ônibus.
• Máscaras serão obrigatórias para andar de ônibus.
• Comer no ônibus não é permitido.

• Não é permitido compartilhar itens (jogos, etc.) no ônibus.

Pedimos aos alunos e aos pais que façam fila para entrar
no ônibus em seu ponto de ônibus para maximizar o
distanciamento físico de pelo menos 1 metro, tanto quanto
possível.

O horário do ônibus será diferente do normal para ajustar no
dia mais curto e será comunicado aos pais dos usuários do
ônibus separadamente.

Restrições de acesso ao campus

O acesso ao campus SOMENTE é permitido para estudantes cuja
série foi convidada a participar e funcionários, e somente nesse
caso, se atenderem aos critérios de Restrições à Saúde abaixo:
Restrições à Saúde

• Alguém atualmente tenha sido diagnosticado com um caso
ativo de COVID-19.
• Alguém que tenha febre (37,5 graus ou mais), tosse
persistente ou sintomas de resfriado / gripe de qualquer
gravidade.

• Alguém que esteve em contato com qualquer pessoa
diagnosticada com um caso ativo de COVID 19 nos últimos
14 dias.
• Alguém que retornou de qualquer outro país nos últimos
14 dias.

• Alguém que more na mesma casa com qualquer pessoa que
retornou ao Japão de um país estrangeiro nos últimos 14
dias.

• Alguém que more na mesma casa de um membro da família
(ou outro contato próximo) que tenha febre, tosse ou
qualquer sintoma semelhante ao resfriado / gripe

Acesso ao Campus para quem não seja Funcionário /
Estudante
• Lamentamos que os pais e visitantes não essenciais não
possam acessar o campus, a menos que seja para uma
reunião pré-agendada essencial com um membro da
equipe. Nesse caso, os pais ou visitantes devem primeiro
se registrar para o seu compromisso na recepção e, depois
de admitidos, permanecer no campus pelo tempo mínimo
possível, usando sempre uma máscara.

• Os pais devem, portanto, planejar deixar os filhos no portão
da escola, onde os funcionários estarão prontos para
recebê-los e medir a temperatura. Para as crianças muito
pequenas que possam precisar de apoio dos pais ao entrar
no prédio / sala de aula haverá obviamente, flexibilidade,
principalmente no primeiro dia de volta.

Condições com alto risco de complicações se o COVID-19 for
contraído
• Recomenda-se que estudantes / famílias e funcionários
preocupados com condições de alto risco considerem
cuidadosamente sua necessidade de acessar o campus. As
condições de alto risco são definidas pela NIS, de acordo

com as diretrizes do Ministério da Saúde do Japão e do
Centro de Controle de Doenças dos EUA, como segue:
Diabetes, condição cardíaca, doença pulmonar crônica ou
condições respiratórias, recebendo diálise, quimioterapia,
imunocomprometidos, gravidez e idade 65 anos ou mais.

Na chegada

Na chegada, cada membro da equipe ou aluno terá sua
temperatura medida da seguinte forma:

1. Os alunos terão sua temperatura medida usando um
termômetro sem contato na entrada do campus. As
estações para medição da temperatura serão instaladas
no degrau do ônibus, nas escadas principais, nas escadas
do ELC e na entrada do anexo. O distanciamento físico
será mantido quando os alunos fizerem fila para ter sua
temperatura medida
2. Se a temperatura for 37,5 ou superior, o aluno será
levado à sala de isolamento médico, onde a leitura será
confirmada pela enfermeira. Se a febre (ou qualquer
outro sintoma de resfriado / gripe) for confirmada, os
pais serão contatados e solicitados a buscar seu filho
imediatamente.

3. Supondo que eles não tenham temperatura alta, os
alunos serão solicitados a entrar no prédio, lavar as
mãos e ir para a sala de aula / espaços designados,
observando todas as diretrizes para o uso de máscaras e
distanciamento físico

Transições

À medida que nos movimentamos pelo campus, todos
os funcionários, estudantes e visitantes aprovados serão
solicitados a aderir às seguintes regras estabelecidas para
maximizar a segurança:

• Sempre haverá uma regra de ‘mantenha a esquerda’ no
campus. Ande à esquerda!

• Certos espaços estreitos (por exemplo, algumas escadas)
serão designados ‘Somente uma via’. Estas instruções
devem ser seguidas.

• Sempre que possível, os alunos devem usar rotas
EXTERIORES para passar de uma aula para outra. As rotas
internas estão disponíveis se a rota externa for impraticável
e / ou se a rota externa estiver cheia.
• Os alunos devem lavar as mãos com água e sabão (ideal) ou
usar desinfetante para as mãos em cada transição na escola.

• Os alunos devem usar o kit de desinfetante disponível
em cada sala de aula para limpar as superfícies que eles
usaram com desinfetante ao sair (e, se quiserem, ao entrar)
em um novo espaço.

• Tanto quanto for razoável, os funcionários serão
encarregados de apoiar, modelar, treinar e supervisionar os
alunos acima.

Recreio/ intervalo

Os funcionários podem designar locais diferentes e / ou mais
restritos para brincadeiras / recreios do que durante a escola
normal, a fim de garantir a supervisão dos alunos em relação
a brincadeiras seguras e distanciamento físico da seguinte
maneira:

• Serão colocadas restrições sobre qual equipamento pode
ser usado e / ou quantos alunos podem usar determinado
equipamento de jogo a qualquer momento

• Os alunos serão ensinados sobre atividades “seguras”
para brincar (por exemplo, desenhar com giz) e atividades
inseguras (por exemplo, pega-pega) e os funcionários
ajudarão os alunos a fazer essas escolhas

Almoço

Os alunos podem trazer o almoço de casa ou comprar na Cezars
Kitchen. Em ambos os casos, os alunos devem se lembrar de levar
sua própria garrafa de água.
Sobre o almoço:

• Os alunos serão supervisionados em suas salas de aula ou
em espaços internos seguros alternativos (ou, se possível,
na área externa) enquanto almoçam. Eles estarão sentados
de modo que não fiquem de frente um para o outro e
fiquem fisicamente distantes.
• Para aqueles que trouxerem almoço de casa, estes não
podem ser algo que precise de reaquecimento ou adição
de água quente, etc. - apenas alimentos que possam ser
consumidos diretamente da lancheira / bento.
• No caso de estudantes que compram na Cezars Kitchen:
- Uma opção de almoço embalado (apenas) estará
disponível na forma vegetariana ou não vegetariana.
Nenhuma outra opção estará disponível, e a Cezars
Kitchen publicará o menu diário em seu site, como de
costume.

- Os alunos que desejem almoçar na Cezars Kitchen serão
supervisionados para maximizar a segurança enquanto
estão na fila do lado de fora para pegar o almoço. Nos
dias de chuva, o almoço embalado será levado diretamente
para a sala de aula. A cozinha está sendo modificada para
maximizar a segurança e os alunos não compartilharão o
mesmo teclado para inserir seu número PIN. Será
necessário lavar as mãos antes da coleta do almoço.

Saída
No momento da saída, os alunos deverão sair do campus o mais
rápido possível, da seguinte maneira:
• Os usuários do serviço de ônibus devem ir diretamente
para seus assentos no ônibus

• Os estudantes que vêm de bicicleta e / ou vão a pé para
casa / usam transporte público devem deixar o campus
imediatamente
• Para os alunos que voltam de carro, a fim de garantir o
distanciamento físico:

- Os alunos do ensino secundário devem esperar,
observando o distanciamento físico, na área Charles
Barton Garden / escadas principais até serem chamados
- Os alunos do ensino primário devem esperar ou dentro
ou fora de sua sala de aula, conforme orientação do
professor, até que sejam chamados
- Quando os carros entrarem no estacionamento, os
motoristas serão solicitados a compartilhar o nome do (s)
aluno (s) que estão sendo coletados. Uma mensagem
será repassada ao (s) aluno (s) para irem ao final das
escadas para serem retirados.

O que trazer
Armários do ensino secundário
No primeiro dia de aula, os alunos do ensino secundário serão
solicitados a limpar seus armários. Os armários não serão mais
utilizados após esse dia. Portanto, os alunos precisarão de uma
mochila ou sacola grande o suficiente para levar seus pertences
para casa.

Lista de material para a escola
Além disso, todos os alunos devem trazer:

• Uma garrafa de água recarregável (as bebidas não estarão
disponíveis na Cezars Kitchen e os bebedouros não podem
ser usadas por via oral)

• Um guarda-chuva portátil (quando se deslocar pelo
campus, pode haver momentos em que os alunos precisam
andar pela área externa)
• Recomenda-se um boné / chapéu e protetor solar, pois as
crianças podem passar mais tempo na área externa do que
o normal.
• Pelo menos duas máscaras (uma de reposição) para serem
usadas o tempo todo, a menos que o professor indique
com segurança que podem removê-la para uma finalidade
muito específica (por exemplo, na aula de PE quando os
alunos estão fisicamente distantes ou enquanto almoçam)
• O almoço, a menos que comprem na Cezars Kitchen

• Materiais de escritório / básicos ( lápis, canetas, borracha,
etc) do próprio aluno, para evitar o compartilhamento com
outras pessoas

Razões pelas quais o campus
pode fechar em junhoe
Em qualquer um dos casos abaixo, o campus será novamente
fechado por um período predeterminado:

• Um estudante ou membro da equipe que esteve no campus
ou seu contato próximo for diagnosticado com COVID-19.

• A Prefeitura de Aichi restabelecer o estado de emergência e
/ ou indicar às escolas que elas devem fechar
• Houver uma piora significativa da situação do COVID-19
em Aichi, de tal forma que a escola considere apropriado
retornar exclusivamente ao aprendizado on-line

Nosso compromisso, sua decisão
A NIS está muito animada para receber os alunos de volta
ao campus após um período tão longo se vendo online. Este
documento descreve a maneira pela qual pretendemos fazer
isso com segurança. Reconhecemos, no entanto, que não
existe segurança absoluta e, embora acreditemos que o risco é
gerenciável, não podemos afirmar que não há risco.
Sabemos que há alguns aspectos de administrar uma sala de
aula ou uma escola que dificultam a implementação dos três
Cs. Também sabemos que as crianças são crianças e, às vezes,
cometem erros ao seguir o conjunto de orientações.

Nossa equipe usará seu profissionalismo para criar ambientes
de sala de aula que, da melhor maneira possível e dentro
das limitações existentes, promovam a máxima segurança,
conforme descrito neste documento. Quando as crianças
acharem difícil seguir as diretrizes estabelecidas, também
podemos nos comprometer a ensiná-las e apoiá-las na
aprendizagem de seus erros. Para crianças com dificuldade
de seguir as orientações, pode ser preciso pedir à família que
mantenha seu filho em casa.
Pedimos que cada família, depois de ler este documento e de
ter entendido e considerado as limitações existentes, tome
sua própria decisão sobre se deseja ou não que seu filho
venha ao campus. Esperamos muito que você decida fazê-lo;
mas respeitamos totalmente a escolha de cada família a esse
respeito.

