
【A SAME está recrutando alunos
do ensino fundamental para aulas

de língua japonesa】
【SAME主催事業】

小学生向け日本語教室　学習者募集

Data：do dia 16 ao dia  20  de agosto.
Horário:das 10:00～12:00 (total 5 aulas)
Local: Parche kashi kaigishitsu
　　　(Aoi-ku Kurogane-chō).
Conteúdo: estudar se divertindo
utilizando o japonês necessário para o
seu cotidiano.
Vagas: média de 10 alunos.
Mensalidade: gratuita
Inscrição: até o dia 10 de agosto pelo
tel.ou  WEB site da SAME  e falar com
Tatara (Matriz).
☎054-273-5931（Matriz）
☎054-354-2009（Sede de Shimizu）

『Feira Mundial de Shizuoka Wai Wai 』2021
Apresentação de atividade de

grupo de intercâmbio internacional
/  organização multicultural

Recrutamento de grupos de expositores
令和3年度『静岡わいわいワールドフェア』　
国際交流団体・多文化共生団体　活動紹介

Data: dia 28 de nov., das 10:30 às 15:30.
Local: Aoba Symbol Road, na sala de
conferência para aluguel de
Matterhorn(Aoi-ku Gofuku-cho 2 chome)
Número de recrutamento: 5 grupos
Conteúdo: Prepare uma apresentação
de atividade do grupo e uma atividade
da qual os visitantes da feira possam
participar.
Objeto disponível para empréstimo:
1 barraca com cortina horizontal, etc.
Taxa de exposição : gratuito

Condições de aplicação: organizações
envolvidas em intercâmbio
internacional, cooperação internacional
e multicultural dentro e ao redor da
cidade de Shizuoka (não é possível a
participação individual).
Inscrição: No (WEB) site da SAME até o
dia 20 de agosto(chegada). Se houver
um grande número de inscrições, a
seleção será feita levando-se em
consideração o conteúdo da
exposição.
Informações : com Suzuki(Sede de
Shimizu).

Orientação sobre o Ingresso no
Ensino Médio para Pais e Alunos

que não tem o idioma japonês
como língua materna
（日本語を母語としない子と親のための

高校進学ガイダンス）

Você pode obter informações sobre como
ingressar em uma Escola Secundária
Japonesa diretamente com os professores
da escola e perguntar-lhes se tiver alguma
dúvida.
Virá como convidado um estudante
universitário que não é japonês, para expor
a própria experiência.
Além de intérpretes de filipino,chinês,
português, espanhol  e poderá utilizar
também o serviço de interpretação
“online”(“tablet”) em 13 idiomas (reserva
com antecedência).
Data: dia 7 de agosto de 2021 (sábado) das
13:30 às 15:30
Local:Fureai Hall,6-8 Asahi-cho,Shimizu-ku
Prefeitura de Shizuoka, 3.ºandar.
Informação: Departamento de Educação da
Cidade de Shizuoka, Divisão de Educação
Escolar    ☎ 054-354-2521



Apresentação do Acampamento
Okushizu

（オクシズキャンプ場紹介）

・Centro de acampamento Minami Alpes
Unesco Eco Park Ikawa Shizen no
Ie(Aoi-ku Ikawa        ☎054-260-2761)
・Acampamento Kurokawa (Shimizu-ku
Nishizato)      ☎054-395-2999
・Centro de acampamento Tamagawa
(Aoi-ku Nagatatsumata) ☎090-4799-2101

・Acampamento Umegashima (Aoi-ku
Umegashima)         ☎090-2773-4026
・Acampamento Minami Alpes Ikawa
auto(Aoi-ku Tashiro)      ☎054-260-2322

Piscinas públicas sem coberturas
（屋外プール情報）

Informações:
Divisão de Promoção Esportiva
☎054-221-1071

☆Piscina pública Shimizu Sogo Undoujo
(Seikan 2 chome) aberto do dia 24 de julho
ao dia 29 de agosto das 9:30 às 16:30.
●Fechado às segundas-feiras (exceto
feriados e em casos definidos pelo
estabelecimento)
●Piscina de 50m ▶ Disponível até às 20:30
(mais de 3 anos a entrada é 150 ienes)

☆Distrito de Yui / Kanbara, dia 22 de
jul.(feriado) ,a partir das 9:30 às 15:30
●A piscina da escola secundária Kambara
(Kanbara) estará aberta até o dia 25 de
agosto.
●A piscina Kambara (Kanbara Shinden
1-chome) estará aberta até o dia 25 de
agosto.
●Piscina Yui Iriyama (Yui Iriyama) estará
aberta até o dia 26 de agosto.
●Piscina da escola primária de Yui (Yui
Machi Yahara) estará aberta até o dia 26 de
agosto.
※Dependendo da idade, é necessário o
acompanhamento de um responsável
(contacte-nos para mais detalhes).

A Organização para o Treinamento
de Estagiários Técnicos OTIT
estabeleceu o site  "SOS  para

consulta de emergência"
OTIT外国人技能実習機構が、技能実習 SOS・緊急相
談専用窓口「外国人技能実習機構」のサイトを開設しま

した。

https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/sns/index.html
Consulta na língua materna

[ A Organização para o Treinamento de
Estagiários Técnicos]  Sede 〒108-0022
　Tokyo-to Minato-ku Kaigan 3-9-15
LOOP-x 3ºandar.

https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/sns/index.html

