
③ Aulas e tntervalos 
 
  Terminando a reunião da manhã começa a aula. No parte da manhã tem 4 aulas e 0 a 2 aulas na  
parte da tarde. Como há um professor para 40 alunos,conversas paraleias prejudicam outros alunos  
. Se for sobre assunto da aula, levante a braço e fare diretamente. 
 No primário,é um professor para todas as disciplinas, Nas sérias avançadas poderáo vir outros 
professores para alunos como música,ed.física,desenho,ed.doméstica,caligrafia. Muitas vezes 2 
professores dão aula,os chamados" TT".( professores auxiliares) 
 No ginásio,há professores específicos para cada disciplina. Preste atenção pois tem muita 
mudanças de sala. Há intervalos de 5 à 10 minutos entre as aulas,quando faz preparativos para 
aula seguinte  e também para ir ao banheiro. 
 Geralmente o intervalo de 2ª para 3ª aula é de 20 minutos. Pode-se brincar de bola,barras de 
ferro,balanço entre outros. 
 
④ Merenda 
 
 Após a 4ª aula é a merenda. Praticamente em todas as escolas tem merenda de 2ª a 6ª feira. Todas  
os alunos comem juntos na sala de aula. 
 Os próprios alunos servem os colegas e guardam tudo depois de comer,em grupos de revezamento. 
 Esse grupo é chamado [Kyuusyoku Tooban]. O grupo reponsável deverá se preparar lavando as 
mãos,colocando máscaras,aventais e toucas,indo buscar a merenda. Na sexra -feira deverão levar os 
uniformes da merenda para casa e trazer lavados na segunada -feira.  
 Depois de todos servidos,começar a comer todos juntos depois de falar [Itadaki-masu.] 
 Cada aluno deve preparar o seu guardanapo de pano para forrar a carteira e o "hashi." Se não 
souber usar hashi pode usar o garfo ou colher. Mantenha sempre limpos,lavando todos os dias, pois 
são usados para comer. Estamos prevenindo para que não haja ingestão de alimentos contaminados 
com 
O-157 ou outros microorganismos causadores de intoxicação alimentar. Pedimos colaboração neste 
sentido. 
 Na comida japonesa é muito utilizado" miso" ,molho de saja, açúcar e sake doce. Poderá ter alguns 
alimentos que não estaja familizado. Tente comer mesmo que seja pouco para se acostumar. 
 
⑤ Limpeza 
 
 Nas escolas japonesas,os alunos fazem a limpeza da escol ,pois achamos que trabalhar em conjunto 
e manter o local de estudo limpo,também é um fator importante para a educação. Os próprios 
alunos varrem as sujeiras, passem o pano nas carteiras,limpam o piso,o pátio,tiram capim,etc.. 


