
     Ida para escola a partir de amanhã 
 
  (1)Ida para escola 登校 
 Nas escolas primárias,por motivo de segrança,os alunos vão em grupos formados pelos 
colegas da vizinhança,pelas ruas estipuladas pela escola [Tsuugaruro],por tanto de verá 
respeitar o horário e local para se reunir com os colegas e ir junto. 
 Não sabendo o idioma,e ele poderá haver problemas de comunicação,e não saber como 
se proceder em muitas ocasiões,causando insegurança.Mas nas escolas japonesas 
costuma-se trabalhar em grupo,assim observe os colegas e tente fazer o mesmo. No caso  
do grupo deir à escola [Han],tem o [Hantchoo].que é o lider,um dos alunos mais velhos 
do grupo,que cuida dos mais novos,poderá ajudar também. Os alunos japoneses também 
querem fazer amidade.Vamos começar por cumprimentar com um sorriso. 
 Chegando na escola,vá ao sapateiro da sua classee troque o seu calçado por sapatolha 
que usa dentro da escola. Isso é feito para não sujar a escola de areias ou terras. 
 Vocé sabe qual é a sua sala,série e turma?  Na sala tem sua carteira,o armário para 
colocar sua mochila,o local para colocar a sapatilha usado no ginásio de esportes, já  
definido. Pergunte ao seu professor, Retirar da mochila, os livros,cadernos,estojo,e 
colocar embaixo da carteira. 
 
  (2) Os pertences 持ち物 
 Quando se matricular no meio do período escolar,pode demorar aproximadamente  
1 semana até entregar os livros didáticos, Se agenda de horário de aula e os livros já 
tiverem sido entregues anteriormente,favor levar o material necessário conforme o 
horário de aula de dia. 
 Antes de chegar os livros didáticos,providenciar o estojo e caderno que possa ser 
utilizado de uma maneira geral,caderno de comunicado da escola . Nas escolas 
primárias,a maioria tem providenciado a mochila(RANDOSERU) mas não é obrigatório, 
poderá ser outro tipo de bolsa.Mas no caso de ginàsio,a maioria da escola tem a mala 
específica da escola,portanto ouça atentamente as explicações da escola antes de 
adquirir. 
 No Japão, por regra é probido trazer doces ou brinquedos à escola. Não leve nada que  
não seja necessário para os estudos. Pode se trazer garrafa mas só com água ou chá.  
 Se trazer sucos ou chás adoçados pode ser chamado atenção,portanto tome cuidado. 
 
É interessante que se anote abaixo os pertences do primeiro dia 
Material para trazer 


