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P Qualquer hora pode obter o visto de estudante 

 
          
 
 
    
 
    
                                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R A escola faz o pedido de inscrição do estudante no  
no Depto.de Imigração.3 meses depois sairá o re- 
sultado do julgamento.Se passar, será emitido o  
“Zairyu shikaku ninteisho”.Levando esse docu- 
mento na embaixada ou no consulado poderá  
solicitar o visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            
 

P Na periferia há aulas de japonês gratuitas? 
R Há aulas administradas pelos voluntários.” 
Fujimino Kokusai Koryu Center-Nihongokyo 
shitsu”,”Fujimi Nihongo Sakuru”,”Miyoshi  
Nihongo Kyoshitsu”,”Kamifukuoka Nihongo 
Kyoshitsu”, são tradicionais na região. 
 

 
P O que deve fazer para tirar o visto? 
R De praxe, deve requerer o visto de 

estudante através da escola onde 
pretente estudar. É aconselhável que 
peça a informação. 

ポルトガル語 

日 本 語 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores do “Infortation Fujimino” 

 

[Quero ingressar 

na escola japonesa] 
É preciso de vis 

to de estudante? 

 

Dizem que para estudar um 
idioma estrangeiro é melhor 
ir ao país onde fala esse 
idioma. Vocês que estão no 
Japão estão no melhor 
ambiente para aprender o 
japonês. Aproveitem! 

P Tenho conhecido que quer estudar no Japão.Que- 
 ro que entre na escola japonesa. O que devo fazer.  
R Quem quer entrar oficialmente na escola 

japonesa,aconselhamos tirar o visto de estudante 
que é dado a quem quer estudar no colégio,nas 
escolas profissionais,etc. 

P Há que tipo de classe? 
R Há diversas escolas japonesas com suas 

caracteríisticas..”Arc Academy” de 
Ikebukuro 

（ 03 － 3590 － 0740)mantém diariamente 
diversos cursos como: curso de tempo 
integral de 3 meses, curso regular em 

 grupo de 1 a 2 aulas por semana,ingresso a  
qualquer hora,curso concentrado,classe para 

exame de proficiência em japonês de nível 2, 
curso para pós graduação,etc. 

P Quanto custa? 
R O curso de 2 aulas por semana com 20 aulas ao 

todo da “Arc Academy”,cuja taxa de inscrição é 
de ¥10,500,mensalidade64.000,material 
¥4.000.E seu curso concentrado de 2ª~6 
ªfeiras/mensalidades trimestrais 
de168.000.Conseguinte, é importante optar 
pelas aulas de acordo com o seu objetivo para ter 
o melhor aproveitamento. 

●Quem quer saber sobre classe de japonês de 
voluntários, favor ligue para “Fujimino 
Kokusai Koryu Center-Nihongo Kyoshitsu”℡  

049－256-4290,que lhe apresentará  classes. 

 

P Estou 1 mês no Japão.Não entendo nada de 
japonês.Será que posso ingressar na escola 
japonesa? R Há muitas escolas japonesas que 
dão aulas separadas da classe.Ensinam de 
acordo com o nível do aluno.Para quem não 
entende nada de japonês, às vezes, as aulas 
são ministradas pelo professor que fala o 
idioma materno.Há também,classe de japonês 
de voluntários.Convém familiarizar primeiro e 
depois frequenter a escola japonesa. 
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Seikatsugaido” em 6 idiomas 
 

Iniciou a inscrição na creche e no jardim  
de infância para o ano 2008 

 Em Fujimino-shi, a partir de 4/12, inicia-se a inscrição na creche e no 
jardim de infância.Destinada às crianças, cujos pais residentes na cidade. 
que não tem condição de cuidar das crianças em casa por motivo de tra- 
balho ou doença.Mas pode acontecer de não ter vaga..A ficha de inscrição se encontra na 
creche,no Kosodate-shienka,Ohi Sogoshishoshienka.Além disso, aqueles que estão aguardando a 
vaga devem fazer a nova inscrição também. ● Dia/hora:4 e 5/12-9:00~18:00 
Uenodai/Kasumigaoka Hoikusho,trazer criança e documento. 11 e 12/12-9:00~19:00- Ohi 
Sogoshisho Dainichosha, trazer criança e documento. ●Creches e jardins:Uenodai hoikusho( 
(abrevia-se hoikusho)Kasumigaoka,Taki,Nishi,Shinden,Kamekubo,Tsurugaoka,Ohi Tanpopo- 
Hoikuen,Fujimino Nakayoshi,Kasuga,Kazenosato,Yuzuriba,Mugikko.  

       

 

  
 
 
☆ Aviso do Centro de Saúde 
Favor rever  a preparação,a conservação 

e tratamento do leite em pó .  

    A partir de novembro,na entrada no Japão são coletadas impressões digitais 
     Lei de Nyukan foi reformada em 2004 para evitar a repetição do incidente terrorista de 

11/setembro ocorrido nos EUA. A coleta de impressões digitais de dedo polegar de ambas as 
mãos,na entrada de estrangeiro no país.Quem nega a essa coleta não será permitida sua 
entrada.Ｏ  governo Japonês usa essa informação para investigação do crime. 

 
 
 
 
 

Guia do evento: 

“Kodomo to tomoni 

sodatsu oyanokai” 
Dezembro e janeiro 
 Temos recebido a mensagem 

de gratidão das mães es- 
trangeiras por ter arranja- 

do companheiras amigas. 

O evento previsto para 
dezembro e janeiro são 

seguintes:Venham com suas 
amigas. 

● 11/dez.Oyako de Xmas 

Em Fujimi-shi.   
● 24/jan.Oishii Kokusai 

Koryu(3a.vez)Favor te- 

lefone para confirmação 
da data e conteúdo. 

Telefone 
０４９－２５６－４２９０ 

 

 

Órgãos sanitário e agrícola de alimento do 
mundo publicaram essa meta:Preparação 
segura ,conservação e tratamento do leite . 

em  
 Apresentaremos o seu principal conteúdo simplificado 
para quem está lidando com o leite: １Manter o local de 
preparação limpo,desinfetado e ,higiênico. ２Antes da 
preparação, deve lavar as mãos. ３Deve lavar 
sem falta e deixar desinfetados mamadeiras e 
utensílios ４A água usada na preparação deve ser fer- 

vida primeiro e usar acima de 70℃。 5 O leite prepara- 
do acima de 70℃  deve esfriar até temperatura corpórea, 
expondo na água corrente ou num recipiente com gelo.  
６  Antes de dar o leite a nenê, é bom confirmar a tempe- 
ratura, pingando um pouco de leite no braço interno, ou 
encostando a mamadeira. 
７  Não deve dar o resto da mamadeira, ou que deixou 
preparado, em vez disso, convém preparar a quantidade 
usual para cada vez e dar mais cedo possível. 

 

 

 

 

ポルトガル語 


