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ポルトガル語

日 本 語 

PTA O que é？ 
Respondemos a dúvida dos pais que desejam o crescimento sadio de seus filhos. 

 

“Seikatsusodan é uma das atividades do 
Fujimino Kokusai Koryu Center.Tem au- 

mentado perguntas sobre a vida estudan- 

til dos filhos nos últimos tempos.Entre 
eles s/PTA.Apresentaremos em seguida. 

●Crianças costumam referir a PTA.O que é? 

 ＰＴＡé a abreviatura de Parent Teacher As- 

sociation.Mantida em cada escola.Organizada 

pelos pais, professores e corporação ligada 

a educação.PTA é um termo usado nos USA, Canada 

e na Inglaterra.Visa desenvolver atividades 

que beneficiam todas as crianças e da escola 

em geral. 

● Quais são suas atividades? 

 Nas escolas são desenvolvidos vários 
eventos como:”Undoukai”,recolhimento de  

recursos,melhoria de relacionamento pai/ 

filho,trabalho conjunto pai/filho,pales- 

tra s/medidas de emergência, coletânea,etc  

● Qual é a sua estrutura? 

PTA é composto pelos sócios livres para  

aderir e desistir.A estrutura da escola 

primária é seguinte:presidente,vice-pre- 

sidente,Gakunen Iincho Bukai(iincho de 1 

a6ªsérie)Senmonbu(Sec.biblioteca,desen- 

volvimento das crianças,gakuneniinchobu- 

kai,Kodomoikuseikai),shibuchobukaietc. 

 

● A filiação de todos os alunos e pais a PTA é 
obrigatória? 

 
É opcional. A filiação e a desistência é livre. 

Há escola que não mantém esse tipo de 
organização também. 

● Soube que há mensalidade de PTA. Quanto 

custa? 

Maioria da associação recolhe mensalida- 
de para manutenção.Usada para notifica- 
ção e administração do empreendimento. 
Cujo valor varia de escola para escola. Está 

entorno de centenas de ienes/mês. 

● Há pessoa que é membro de ＰTA. Mas está 

querendo parar.O que deve fazer? 

Normalmente o mandato do membro de PTA é de 
1 ano.Mas há quem continua na administra- 

ção.O membro é eleito entre sócios. Porisso, 

deve explicar bem o fato e se desligar do 

PTA. 

● A reunião de PTA é feita mensalmente? 

Isto depende de regulamento de cada 
associação.Em geral, se reunem para reunião 
periódica dos yakuins,p/reunião  geral, para 
evento periódico.Setores especializados se  
reunem para suas atividades.. 

● Dizem que poucos querem ser membro  de  

ＰTA. Eles são voluntários que trabalham 

sem remuneração? 

Tudo é opcional. De modo que trabalham 
sem remuneração. Procuram se esforçar 
para o desenvolvimento sadio das crianças. 

 
 

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

● Onde pode conhecer as atividades do ＰTA? 

As atividades do PTA são relatadas no 

boletim de ＰＴＡ.Aconselhamos que leia 
para conhecer as atividades escolares às 
quais seu filho está participando.É 
importante participar ativamente nos 
eventos fora estudos. 
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ポルトガル語

日 本 語 

www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Seikatsugaido” em 6 idiomas. 

 

               「Saitama-ken Gaikokujin Sumai  

Sapototen]Conhecia esse sistema？ 
                             Este sistema é administrado pelo 

Saitama-ken Sogoseisakubu Kokusai-ka.Lojas registradas como sapototen atendem gratuitamente  

a consultas de estrangeiros sobre moradia.Ajudam também conseguir locação de moradia a 

estrangeiros.Nessas lojas estão pregados adesivos de “Gaikokujin Sumai Sapototen.Nelas há 

também prestação de serviço de intérprete pelo telefone chamado “Help Desc”em 8 idiomas a 

saber:inglês,chinês,espanhol,português,coreano,tagalo,vietnamita,tailandês que facilitam a 

utilização para quem não entedem o japonês.Dentro de Saitama já tem atendido mais  de 200 

consultas.Das quais mais da metade tem conseguido o contrato.Verifiquem pelo Home Page de 

Saitama-ken s/sapototen.  http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BQ00/sumaisupport.htm  

Que tal correr c/familia 

para manter a linha! 

 
 
☆Quando 14/1/2008 reali- 

zado mesmo com a chuva 
☆Local Mizuko Kaizuka Koen 
☆ Item geral 5.10 ,feminino 

5, ginásio misto 5,primário 
 misto 2, jomon 5 tipos de  
competição（pai/filho,abaixo 
de quartanista)unidade km. 
☆Inscrição:Fujimi-shi Taiiku 
Kyokai jimukyoku/Shimin 
Taiiku Kani..Inscrever preen- 
chendo a ficha e anexando a 
despesa de participação. 
☆Despesa:¥700 p/adultos 
¥300 até ginasiano,P/5 tipos 
de competição Jomon ¥100 
p/pai e filho. 
 

Achamos que não há quem não tenha visto o boletim informativo das cidades 

Fujimi-shi,Fujimino-shi e Miyoshimachi.Nele há um quadro “Yuzuri- 

masu/Yuzuttekudasai”.Se tiver algo que lhe interessa procure Koho-ka 

da prefeitura.Pode ser no nosso Centro também.Faremos a intermediação 

também. Aproveitaremos utilmente o recurso e dinheiro. 

 
 
 
「 10/dez. ～ Nova lei 

de objetos perdidos」 

① Até esses dias,quando en- 
tregue objeto perdido na 
delegacia de polícia,levava 
seis meses para procurar o 
proprietário ou esperar a 
comunicação de quem 
perdeu.Este período ficou 
reduzido para 3 meses. 
② A informação sobre obje- 
tos perdidos e esquecidos  
publicada pelo internet faci- 
lita a procura.③Celular con- 
tendo informação pessoal não 
há como tomar posse. 
Maiores detalhes veja HP 
Superintendência da polícia: 
〔http://www.npa.go.jp/〕 

 

 

Apresente p/seu amigo 

 
 
Apresente a seu amigo re- 
cém chegado ao Japão as 
classes de japonês das 
cidades.Fujimino Kokusai 
Koryu  Center-Classe de 
japonês( 049-256-4290） 
① Kamifukuoka Nihongo 
Kyoshitsu(Kamifukuoka 
Nishikominkan049-266-950) 
Ohinihongo Kurasu(Ohi  
Chuo kominkan49-261-0648 
Fujimi Nihongo sakuru(Tsu- 
ruse Nishi Koryu Center・
049-254-0715） 
Miyoahi Nihongp Kyoshitsu 
（ Fujikubo Kominkan ・
049-258-0690/Chikumazawa 
Kominkan・049-259-8311） 
 

３８ªJomonmaratona do ano  
Aulas de japonês 教

 

Adesivo da Sumai sapototen

暮らしの 

リユース 


