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ポルトガル語 

 
 
 

 
 

 

 

 Sabia que as crianças menores de 15 anos 

podem estudar na escola do Japão mesmo sendo 

estrangeiros? 

 Está pensando em mandar à escola assim que 

consiga entender o japonês? 

As crianças crescem no meio de crianças. 

Mande para escola quanto antes. 

Mas, não é facil compreender as aulas para as 

crianças que não entendem o japonês. Nós 

“Clube Internacional de crianças”estamos 

dando apóio fora da escola. 

No ano passado estudaram 18 alunos do primeiro cíclo do ensino fundamental,7 do segundo 

cíclo,3 alunos acima do segundo cíclo,1 universitário no total de 29 alunos. Orientadores são 17 

voluntários:ex-professor, assalariado,dona de casa,estudantes, todos gostam de crianças.   

Ajudam no aprendizado do japonês, estudo da matéria,estudo para exame de admissão ao 

colégio,problema enfrentado na escola. Orientamos matéria de ciências e matemática do ensino 

do segundo cíclo do ensino fundamental conferindo com o livro escolar. E acompanhamos 

também no treino de flauta,na contagem de saltar a corda e acompanhar na consulta a dentista.  

Promovemos 3 eventos anuais divertidos.No ano passado promovemos churrascada no 

verão,competição de jogos e refeição nas férias de inverno, comemoração de ingresso e 

formatura na primavera.  

Demos prêmio do Clube Internacional de Crianças as crianças que tiveram boa frequência 

durante o ano.Na classe misturam tagalo e chinês, os próprios alunos ensinam um ao outro.O 

clube é um lugar onde as acrianças conseguem estudar em paz e harmonia. Se tiver dificuldade 

de acompanhar as aulas, ou pretende ingressar no 

colégio, venha nos consultar. Daremos ajuda gratuita.  

 ■Dia/hora:Aos sábados  9:00～12:00 

   Nas férias de verão:2 vezes por semana 

■Local：Fujiminoshiritsu Shiritsukatsudoshien 

Center(2 minutos da est.Kamifukuoka saída nishi)  

■ Despesa:gratuita 

■ Informação：FICEC 049-256-4290 

 

Clube Internacional de Crianças 

Crianças criadas no Japão são nosso tesouro. 
Partam para a vida do Clube Internacional  

de Crianças! 
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ポルトガル語 

 

 

 Em Miyoshimachi há tradicional arte “Chikumasawakurumaningyo”. 

Está recrutando manipulador e narrador do novo títere para espetáculo de 

12/12.Tente assistí-lo para experimentar a sensibilidade do povo japonês. 

■Inscrição:mediante HP,indo ao COPPICEMIYOSHI ou telefone. 

■Informação:Coppicemiyoshi☎049-259-3211、Shogaigakushu-ka 

☎049-258-0019 ■Encerramento da inscrição:10/6. 

■Inscrição: http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/form/kuruma.html 

  

 Dizem que a estação das chuvas é o tempo 

específico do Japão.Chove de junho a julho 

dias seguidos acarretando danos em várias 

partes, devido à umidade cria mofo.Precisa 

estar alerta com a intoxicação alimentar 

também.●Medidas contra mofo 

1.Comprar artigos mantidos a tempratura  

habitual,depois refrigarados,congelados. 

2.Guardar alimentos na gelaqdeira logo. 

3.Não abarrotar a geladeira de alimentos. 

4.Comprar p/gastar tudo,não p/armazenar. 

5.Lave e retire vísceras do peixe e congele. 

6.Esfrie alimento quente e põe na geladeira. 

7.Não largue alimento p/mais de 2 horas. 

8.Lave a tábua,faca,desinfe c/água quente. 

Recruta－se manipulador，narrador do Chikumasawaningyo 

 

Chegou a estação das chuvas.Precave-se 

contra intoxicação alimentar. 

Fujimino-shi está realizando exame 

gratuito do câncer da mama, primeiro lugar 

na doença específica da mulher, para 

descobrir e tratar logo no começo.  

 Em julho haverá a segunda inscrição 

seguindo a primeira. Favor ligue para 

Centro de Saúde  da 

Fijimino-shi(049-264-8292). 

 Será exame visual, palpação, mamografia  

(radiografia da mama). 

 Apesar de ser gratuito, vaga é limitada e 

há diversos requisitos que não permitem o 

exame.  

 Procure ver a página do HP de 

Fujimino-shi e tente inscrever logo.  

Exame do câncer da mama(mamografia) 

Gratuito.Inscrição aberta-Fujimi-shi 

15/6(domingo) Festa de agradecimento aos colaboradores 

 O boletim informativo da vida diária “Information 

Fujimino” alcançou ducentésima edição em abril. Além 

disso, FICEC ganhou um prêmio do Ministro de Relações 

Exteiores pelo trabalho internacional. E do governo da 

província de Saitama um título de NPO, um sinal de 

confiança e reconhecimento. Diante dessas felizes 

notícias, faremos uma feta de gratidão. 

Estamos aguardando sua presença preparando um evento repleto de alegria. 

■Dia/hora:15/6(domingo)12:00～14:00  

■Local:Fujimino-shi Fukutopia 1º andar(15 minutos a pé da estação Kamifukuoka) 

■Despesa de participação ¥1000 ■Inscrição: FICEC 049-256-4290 

http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/form/kuruma.html

