④ Estudos dirigidos à escola primária e ginasial
ア．Matérias estudadas na escola primária “Shōgakko”
Ano letivo

Matérias estudadas

Primeira série Idioma Nacional (Língua japonesa), Matemática, Modo de vida(convivência), Música,
Segunda série Desenho e trabalhos manuais, Educação física

Terceira série Idioma Nacional (Língua japonesa), Matemática, Estudos Sociais, Ciências, Música,
Quarta série Desenho e trabalhos manuais, Educação física

Quinta série
Sexta série

Idioma Nacional (Língua japonesa), Matemática, Estudos Sociais, Ciências, Música,
Desenho e trabalhos manuais, Educação física, Trabalhos domésticos, atividades de
idiomas estrangeiros

イ．Matérias estudadas na escola ginasial “Chūgakko”
De primeira a

Idioma Nacional (Língua japonesa), Estudos Sociais, Matemática, Ciências,

terceira série

Música, Artes, Educação física, Técnica e trabalhos domésticos, Língua

Matérias em comum estrangeira (inglês)
ウ．Outras matérias estudadas na escola primária e ginasial
Educação moral e cívica (estudos sobre o modo de vida das pessoas)
Matérias em comum Atividades especiais (comemorações e eventos escolares, atividades de vários
no primário e
tipos de comissões, atividades de clubes, associação das crianças, atividades
ginásio
da associação dos estudantes e atividades da série)
Estudos em geral (a partir da terceira série do primário)

Exemplos: (para maiores detalhes, consulte o professor)
Idioma nacional

Língua japonesa, frases,
narrações, explicações de
contos e fábulas, poesias,
poema japonês “tanka” de 31
sílabas, caligrafia, literatura,
etc.

Aritmética・matemática

Números e cálculos, figuras e
geometria, quantidades e
medidas, etc.

Estudos Sociais

Geografia do Japão e de outros
países, história e governo do
Japão, economia, sociedade
internacional, etc.

Ciências

Música

Seres vivos, química, leis da
natureza (física), astronomia,
meteorologia, etc.

Coral, concerto de música
instrumental, apreciação de
obras artísticas, etc.

Educação física

Técnicas

Exercícios básicos, atletismo,
jogos com uso de bola
“kyuugi”, natação, esportes
japoneses tradicionais tais
como “judô, kendô” (kakugi),
etc.

※ somente para o “Chūgakko”

Língua estrangeira (inglês)

※ somente para o “Chūgakko”
Diálogo, gramática, redação,
etc.

Desenho/trabalhos manuais・Artes

Trabalhos
em
madeira,
metalomecânica (fabricação
de metais), características de
máquinas
elétricas,
computação, etc.

Pintura, trabalhos manuais,
modelação
(moldagem),
desenhos, etc.

Trabalhos domésticos

Corte e costura, culinária,
nutrição,
meio-ambiente,
moradia, etc.

Modo de vida (convivência)

Estudos em geral

※ somente para a 1a. e 2a.
séries do “Shōgakko”
Percurso da zona escolar,
família,
observação
da
natureza, como cuidar de
plantas, etc.

Aprende-se como levantar um
problema por si só e mostrar a
solução para isso.
Compreensão
internacional,
meio-ambiente,
assistência
social, que carreira seguir no
futuro, trabalhar por alguns dias
em alguma empresa a título
experimental, etc.

※ No “Chūgakko” são realizados estudos especiais durante 3 dias, onde o aluno se ausenta na escola e
vai a alguma empresa para trabalhar, a título experimental “Shokuba taiken gakushuu”.
escolas realizam esta atividade na segunda série do “Chūgakko”)

(A maioria das

