ポルトガル語

Está com dificuldades com as tarefas
de casa da escola? Nós ajudaremos
aonde tem dificuldades!

Início da
turma de
2021

Para estudantes da 2a série do
primário e ginasial que moram
em Minokamo
※ Preencher o formulário. Não entregar na escola.
Para os estudantes que irão continuar o MIRAI, não precisam do formulário de inscrição,
mas favor entrarem em contato antes de começar a participar.
※ Os interessados, favor telefonar para o telefone abaixo:
090-1507-3915(Takeda – japonês /inglês)
090-5602-4844(Fujiki – japonês/português)
(Será possível começar a qualquer momento durante o ano- necessário presença do
responsável na ocasião da matrícula)

1. Região de Ōta ◇ Todas as 4as e 6as feiras
Primário: à partir de 9/abr
Ginasial:2a. e 3a. série à partir de 2/abr 1a. série à partir de 9/abr
Local: Minokamo Shogai Gakushu Center (Prédio ao lado da Prefeitura de Minokamo)
Alunos
Horário
Taxa mensal

Primário
Ginásio

Das 18:30 às 20:00
Das 18:30 às 20:30

¥500
¥1,000

2. Região de Kobi ◇ Todas as 3as e 5as feiras
Local: Primário→Higashi Toshokan (biblioteca)
Primário: à partir de 13/abr
Ginasial →Kami Kobi Kōryu Center (Prédio ao lado da Escola Ginasial Higashi)
Ginasial: 2a. e 3a. série à partir de 1/abr (qui) 1a. série à partir de 8/abr (qui)

Alunos

Primário
Ginásio

Horário

Das 16:30 às 18:00
Das 18:30 às 20:30

Taxa mensal

¥500
¥1,000

Regulamentos da classe
・ Não dispomos de serviços de soguei (não pegamos e nem entregamos) – Cada um
deverá vir de carro por conta dos pais, de bicicleta ou andando.
・ Como prevenção, pedimos para que o requerente se inscreva no seguro contra lesões
em acidentes durante o trajeto ou em sala (500 ienes por ano).
・ Esta sala não realiza orientação educacional igual às aulas de reforço (Juku). Baseia-se
em dar apoio no idioma japonês e apoio educacional centralizado no estudo voluntário,
ou tarefa de casa (o aluno deverá trazer o matéria que queira estudar ou comprar os
livros de exercícios que indicarmos)
Associação de Intercâmbio Internacional de Minokamo (MIEA)
TEL0574 28 3822 (horário das 9 às 17 horas, 2a à 6a disponível em Inglês) e-mail office@miea-jp.com

Este projeto é apoiado pela cidade de Minokamo.

