GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

AS 4 ESTAÇÕES DO ANO 7-a
INVERNO (frio – neve)

PRIMAVERA

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril
FORMATURA

ANO NOVO

SETSUBUN
CERIMONIA DE

HINA MATSURI

INGRESSO NA

MAIORIDADE

ESCOLA

HANAMI
NATAL

DIA DOS NAMORADOS

GOLDEN-WEEK

HIGAN

Dezembr

Maio

FESTA DE FINAL DE ANO
DIA DAS CRIANÇAS
SHITI-GO-SAN

FESTIVAL CULTURAL
FESTIVAL DA ESCOLA

Novembro

ÉPOCA DE CHUVA

Junho

FINADOS
OTSUKI-MI
DIA DO ANCIÃO
TANABATA
ÉPOCA DE TUFÃO
HIGAN
FÉRIAS DE
VERÃO

Outubro

OUTONO

Setembro

Agosto

Julho
(calor) VERÃO

GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

INFORMAÇÕES
ÚTEIS 1

7-b

Geralmente, ao invés

O [san] utilizado após o

Expressão usada ao

Deve-se pegar na mão

de

nome

iniciar uma refeição

a tigela de arroz ou de

dar

a

mão,

abaixa-se a cabeça

é

bastante

conveniente.

Você

sopa

pode utilizar também
após

o

cargo

da

pessoa

Ao entrar numa casa,

Ao

telefonar

ou

deve-se tirar o sapato

receber telefonema

ao

Ao

comer

[udon-soba-lamen]

Expressão usada ao
terminar uma refeição

pode fazer barulho

Você deve entrar na banheira,

Tamanho de roupa

somente após se lavar, pois a

S →

pequeno

água da banheira não é trocada

M →

médio

para cada pessoa.

L →

grande
Ao fazer compras, não
se tem o costume de
pedir desconto

O banheiro japonês deve ser
utilizado agachado e conforme
a direção da flecha.

Não se tem o costume
de dar gorjetas

Se a temperatura do corpo

Unidade de comprimento

O centro NPO-Sasayama Kokusai

for acima de 37ºC, você

cm (centímetro)

Rikai Center está oferecendo curso

pode estar com febre

de japonês [Uribo]

Unidade de distância

Unidade de peso: g(grama) –

km (quilômetro)

kg (quilo)
Unidade de volume: l (litro)

GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

INFORMAÇÕES ÚTEIS 2

7-c

◇ NYUGAKU-SHIKI
◇ SEIFUKU
◇ TAISO FUKU
Cerimonia de ingresso na Roupa que a criança usa Roupa de ginástica
escola realizada em abril
para ir a escola

◇ KOROMO GAE
A partir de junho usa-se o
uniforme de verão e a
partir de outubro usa-se o
de inverno

◇ SAPATO
Dentro
da
escola:
[uwagutsu]
Dentro do ginásio de
esporte: [taikukan shuzu]

◇ SHUDAN TOKO
◇ KYUSHOKU
Durante o primário, os Almoço na escola
alunos vão a escola em
grupo

◇ OBENTÔ
Quando não há almoço na
escola leva-se lanche de
casa

◇ BUKATSUDO
Atividade realizada no
Ginásio após o horário
escolar

◇ NATSU YASUMI
◇ SANKAN-BI
◇ SOTSUGYO-SHIKI
Férias de verão: de Dia em que os pais vão Cerimonia de formatura
meados de julho ao final assistir à aula dos filhos
realizada em março
de agosto

◇ Associação de Bairro [jiti-kai]

◇ Cor e formato do [mizuhiki]

Atua na limpeza do bairro, na distribuição de

Congratulação

publicação do Município [Koho] e outras atividades
em prol da comunidade. Em caso de catástrofe,
informa a população local sobre orientação da

Compaixão

Prefeitura e também, leva as solicitações do bairro
à Prefeitura.
◇ Presidente da Associação de Bairro [jiti kaityo]

Condolência

É a pessoa que coordena as atividades da
Associação de Bairro. Esta pessoa ainda pode
ser chamada de [soodai-san] ou [kuchoo-san].

◇ [OCHUGEN - OSEIBO]

◇ Rinpo

Presente enviado à pessoa que lhe prestou

É a divisão da Associação de Bairro em

algum favor. Em meados de julho: [ochugen]

vários grupos.

e em meados de dezembro: [oseibo]
◇ Circular [kairan-ban]
As informações da Prefeitura, bem
como as do bairro são circuladas de
casa em casa.

