Um ano de aula e os eventos
(1) Sobre os eventos escolares
Nas escolas japonesas, há vários eventos além das aulas. Tem as cerimônias de início e encerramento das
aulas,exames médicos,mas também eventos agradáveis como excursões.
Pode-se surpreender com eventos bem peculiares das escolas japonesas.
São apresentados os eventos das escolas de Shimada-shi para se ter noção.
Há algumas variasções conforme as escolas,procure confirmar com a sua escola.

(2) Programação anual da escola (primário)
*Os detalhes sobre os eventos seguem na página a seguir.
As aulas começam em abril,mês das flores de cerejeira. É dividido em 3 períodos,com férias
entre os períodos.
1º quadrimestre

abril

<1> cer.de ingresso de novos alunos. <2>cer.de início das aulas <3>boas vindas à 1ªsérie
<4> medição(peso e altura) exame médico como
odontalógico,otorrinolaringológico,oftálmico,verminose,reação à tuberculina,BCG,
eletrocardiograma, audição,vista,urina.
<5> assembléia geral da associação dos pais e mestre
<6> vista dos pais durante a aula <7>treinamento para a fuga nos casos de emergência
<8>visita dos professores à casa dos alunos

maio

<9> viagem cultural <10>piquenique <11>Atividades educativa ao ir livre
<12>exame de capacidade física

junio

<13> abertura da piscina <14> coleta de materiais recicláveis
<15.> vista dos pais à escola para experimentar a merenda

julio
agosto

<16> reunião dos pais e mestre <17> cer. encerramento das aulas
<18> férias de verão (26 de julio à 31 de agosto)

2º quadrimestre

setembro

<19> cer. início das aulas

<20> exposição dos trabalhos realizados nas férias de verão

<21> gincana esportiva

outubro
novembro
dezembro

<22> exculsão cultural educativa
<23> festival cultural <24.> apresenração de grupo teatral nas escolas
<25> reunião dos pais e mestre

<26> cer. encarremento das aulas

<27> férias de inverno (23 de dezembro à 4 de janeiro)
3º quadrimestre

janeiro
fevereiro
março

<28> cer. início das aulas
<29> maratona( campeonato)
<30> formatura <31> cerimônia de encerramento das aulas
<32> férias de primavera( 20 de março à 6 de abril aproximadamente)

(3)Conteúdo dos evevtos do primário
<1>Recepcionar os novos alunos desejando boa sorte.Os alunos da 1ªsérie vem acompanhando dos seus pais
<2>Cerimônia para anunciar o início das aulas.
<3> Reunião divertida com jogos e músicas para dar boas vindas aos novos alunos.
<4>Para verificar as condiçoes de saúde,faz exame físico(peso e altura),exame médico para verificar sw há
algum

problema

nos

olhos,nariz,

ouvido,dente,etc.

Caso

precise

fazer

zlgum

exame

mais

detalhado,comunicaa escola a família.
<5>

relatório

das

atividades

do

PTA(

associação

de

pais

e

mestres)

apresentação

da

nova

diretoria,programação, e proposta para o orçamento do ano.
<6>Para os pais verificarem o vomportamento dos filhos na escola.
<7>Treinamento para fuga e abrigo nos casos de emergência como terremotos e incêndio.
<8>Os professores responsáveis visitam as casas para verificar o ambiente familiar e as vizinhanças. Se os
pais estiverrem,fazem pergunta sobre o comportamento dos alunos em casa. Leva cerca de 10 minutos.
<9>Viagem cultural da 6ª série como recordação da fase escolar no primário. A maioria das escolas escolhem
Kioto,e Nara,por serem locais históricos.
<10>Excursão para estudar, em contato com a natureza e a cultura. Deve levar lanche e garrafa de água.
<11>Para todos os alunos da 5ªsérie,passar uma noite acampando na praia ou montanha,divertindo-se e todos
colaborando para fazer as suas refeições e fogueira.

<12> Exame para medir a capacidade física.

<13>Cerimônia do início das aulas de natação,com todos os alunos.
<14>São recolhidos materiais recicláveis como jornais velhos,alumínios. O dinheiro arrecadado será utilizado
para a educação.

<15> Para os pais experimentarem a merenda e dar opiniões a respeito.

<16>Reunião dos pais e mestres,com duração de 10 minutos.( mais ou menos) Os professores falam sobre o
comportamento e desempenho dos alunos na escola e os pais sobre o comportamento em casa.
<17>Ceromônia de têrmino das aulas . Os alunos recebem o boletin escolar.
<18>É período longo de férias( cerca de 40 dias)Há programação de aulas de natação,vindo para escola alguns
dias.

<19> Cerimônia de início das aulas do 2º período escolar.

<20>Apresentar sobre os acontecimentos das férias e exposição dos trabalhos realizados nas férias de verçao.
<21> Gincana com várias atividades esportivas,para passer o dia divertindo.
<22>Faz visitas externas,à várias instalações,experimentado na prática foi estudado.
<23>Apresentações de coral,concerto,teatro,realizados entre as classes ou séries. Os pais vão para a escola
assistar as apresentações.
<24>Convida profissionais para apresentações teatrais,ou concertos,nas escolas.
<25>Podem ser feitos no 1º período ou no 2 período ou 2 vezes ao ano. Isso depende da escola.
<26>Cerimônia de término das aulas. Os alunos recebem o diploma.
<27> Férias festivas que engloba Natal e Ano Novo. Cerca de 2 semanas.
<28>Cerimónis de início das aulas.
<29>Correda de 800 à 1200 m. O percurso é determinando para cada série. O fato de esforçar até o fim
desenvolve a capacidade de resistência e persistência.
<30>Cerimônia para festejar os formandos. O diretor entrega o diploma um por um. os pais participam da
formatura.

<31> Cerimônia de término das aulas.

<32> Férias para preparativos para início de novo ano escolar. Terminando essas férias começa um novo ano
escolar.

