(3) Não faltar
Para o bom despensenho do aluno é fundamental não faltar. Nas escolas so Japão exceto
nos casos de doenças graves,o aluno para a escola. Não faltar facilmente.
Evitar faltar,mesmo que seja para passear com os pais. Nestes casos estará tirando a
opotunidade da criança estudar.É oibrigação dos pais dar a opotunidade do filho estudar.
A maioria dos alunos não faltam mais de cinco dias por ano. Os casos de mais de 30 faltas
é considerado que tenha algum problema,e nos casos de mais de 50 faltas,é colocado em
dúvida o prosseguimento escolar.
Mantar em mente que é importante ir para a escola, Não faltar por causa de tosso, ou dor
de cabeça.
Nas escolas japonesas tem muitos eventos, e alguns apenas uma vez por ano. Caso falte
perde a opotunidade de participar e tende a atrasar nos estudos,e torna dificil a adaptação
na escola.
Para acostumar rapidamente,é importante não faltar.
(4) Não

esquecer de avisar nos casos de falta.

Nas eccolas japonesas o aluno vai andando para a aescola.Se o aluno não vem para a
escola.,
o professor fica preocupado se aconteceu algum acidente no percurso.

E nesses casos o

professor liga para casa do aluno, tenta entrar em contato com os pais,e se não
consegue,por vezes vai à casa do aluno. Por isso sempre avise à escola antes das 8;00 hs
nos casos de falta.
O aviso deve ser feito através do AVISO DE FALTA ou por telefone.
Tem casos de pais que não avisam a escola por não saber japonês ou por sair cedo para
trabalhar e encarregam o aluno de ligar para a escola, mas pedimos que evite isso. Para a
criança não é fácil estudar numa escola sem entender o idiama, e o aluno tende a desejar
faltar. Teve caso que o aluno ligou para a escola por vários dias dizendo,

Vou faltar porque

estou com fevre , sem que os pais soubessem.
Avise a escola sempre que houver mudança no número de telefone,endereço ou emprego.
Aos
que trabalham através de empreiteira,informe o nome da empreiteira,número de telefone e
o nome do encarregado.
Consultar o

QUANDO FOR FALTAR À ESCOLA

