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ESTUDOS EM CASA DURANTE AS AULAS SUSPENSAS 

学校臨時休業中における家庭学習について 

 

  Acreditamos que todos estejam se prevenindo contra o coronavírus.  

  Se passaram 2 semanas desde que as aulas foram suspensas. É difícil para as crianças estudarem sozinhos. Para 

ajudar os estudos das crianças em casa, listamos abaixo as matérias para estudar como um resumo desse último ano. 

Esperamos que essa lista pode ajudá-los, para se prepararem para a nova série. 

 

1. Matérias para estudar independente da série 

Ler e escrever a matéria dos livros (Livro de Língua Japonesa e outras matérias. Determinar horário e meta, por 

exemplo 15 minutos para 1 matéria).  

Matemática: revisar as questões estudadas até hoje (principalmente as questões com mais dificuldades). 

Revisar os kanjis estudados esse ano. 

Ler livros. 

Visitar o Site de Auxilio nos Estudos (Site do Ministério da Educação e Ciências). 

Assistir o programa educacional do canal NHK. 

 

2. Matérias para estudar conforme a série 

1ª série: 

*Treinar a escrita e leitura de Hiragana, Katakana e Kanji. 

*Aprender a ler as horas. 

2ª série: 

*Treinar a taboada (aprender a contar sem errar, na ordem e misturado). 

3ª série: 

*Treinar a taboada (aprender a contar sem errar). 

*Treinar os kanjis do Kanji Skill no caderno várias vezes. 

*Treinar contas de divisão e divisão não-exatas. 

*Treinar contas de multiplicação de 3 dígitos e 2 dígitos.  

4ª série: 

*Treinar a escrever em kanji as províncias do japão (todofuken). 

*Aprender a localização de cada província do japão. 

5ª série: 

*Revisar a gramática no livro “Kotoba no Kimari”. 

*Treinar cálculos de fração de adição e subtração, tomando cuidado com o mínimo múltiplo comum. 

6ª série: 

*Pesquisar o significado das palavras do livro de Língua Japonesa e livros de leitura.  

*Revisar os estudos do Shougaku (primário) no livro “Kotoba no kimari”. 

*Se preparar para o início do Chugaku (ginásio), treinar o alfabeto. 

*Ler e pesquisar as palavras em inglês do livro “We can”.  

 

3. Sobre os livros escolares 

Não joguem fora os livros escolares desse ano, usarão no próximo ano letivo. Os formandos também não deverão 

jogar fora os livros, pois usarão no Ginásio.  


