Vida na Escola
（１） Um dia na escola

① Aspectos da semana e programação di dia
Nas escolas do Japão há aula de segunda à sexta.
Há algumas difarenças de escola para escola,mas foi tomado como exemplo,uma escola
primária da cidade de Shimada. Aproveite como exemplo.
O número de aulas e o horário do término de aula varia com o dia da semana e a série.
Cada aula tem a duração de 45 min. no primário e 50 min. no ginágio. Na 6ªseríe tem
5 à 6 aulas por dia.
② Atividades da amanhã
Nas escolas de Shimada,geralmente começa 8;00 à 8.10 h.
Todas escolas manhãs tem reunião da manhã, em cada classe. Faz-se exame da Saúde
verificando se há ausência,quantos e o motivo da ausência; pergunta para cada aluno
sobre seu estado de saúde. Se não estiver passando bem,comunique o professor. Deixar
anotado no caderno de recados, se quiser comunicar algo ao professor, aproveite esta
ocasião para falar. Se precisar faltar ou chegar atrasado por motivo de doença ou algum
plobrema em casa, avisar a escola antes desse horário,sem falta. Poderá ser por
telefone ou no caderno de recados. Se não avisar o professor, ficam preocupados,
telefonando ou até indo para casa de aluno para saber o que aconteceu,pois poderá ter
sofrido algum acidente ou sequestro no trajeto para a escola. Na reunião da manhã,há
comunicados dos professores também Ouça com atenção pois são importantes,como
mudança da programação do dia.
Em muitas escolas, faz reunião da manhã com todos os alunos no campo ou ginásio de
esportes,ouvindo as palavras do doiretor. Além disso há recados dos outros professores
e alunos. Também podem ser divulgados resultados excelentes obtidos em pinturas e
esportes.
Além da reunião da manhã,poderá ser realizado dos alunos,planejados pelos próprios
alunos.
Todos se divertem juntos, cantando ou fazendojogos divertidos ou incentivando aos
que participam de competições externas.

