
[Organizado pela SAME】
Tel. 054-273-5931（Matriz）

054-354-2009（Filial de Shimizu）
3.ª Feira de Shizuoka

Wai Wai World
第３回　静岡わいわいワールドフェア

Data : dia 28 de nov.(dom.)
Horário : das 10:30 -15:30
A Feira será realizada mesmo com chuva
(em caso de tempestade será cancelado).
Em caso de cancelamento, iremos
notificá-lo no nosso site e no Facebook.
Local：Aoba Symbol Road
(Aoi-ku(Aoi-ku Gofuku-cho 2 chome).
Conteúdo：
●Little world (pequeno mundo)
Experiência cultural da República da
África do Sul、Vietnã.
●Apresentação de palco,dança Hula,
apresentação de música chinesas,etc
●5 barracas de comidas de vários países,
incluindo culinária filipina e peruana
●Rally de perguntas e carimbos
Vamos percorrer os 3 pontos do local e
colecionar carimbos!
●Barraca onde poderá provar fantasia
folclórica de vários países
●Barraca de apresentação de atividades
em grupo.
Responsável: Ishiguro  (Sede)

Consulta sobre a vida cotidiano
aos residentes estrangeiros
外国人住民のための生活相談会

Data：dia 28 de nov.,das 12:00 às 15:00
【Feira de Shizuoka Wai Wai World】

Local：Café / sala de conferências
Mattherhorn(Aoi-ku Gofukucho2-1-9)

Conteúdo：Consultas jurídicas sobre

renovação e mudança de status de
residência, procedimentos de imigração,
casamento / divórcio, etc.
Público alvo:Estrangeiros e pessoas que
tenham alguma relação com estrangeiros.
Intérpretes:inglês,chinês,filipino,portuguê
s,espanhol,vietnamita,nepalês.para outros
idiomas entre em contato conosco
Responsável: Miyamoto (Sede).

Recrutamento de alunos para as
classes de japonês para

a vida diária
生活日本語教室　学習者募集

Você tem algum problema por não
entender o japonês? Então vamos estudar
juntos!
Contéudo：Aprenda japonês necessário
para a vida diária.
Nível： Introdução ao Básico
Vagas： Aproximadamente 15 pessoas
Classes：
①Classe de domingo
Data：dia 5 de dez. ao dia 27 de fev.,

total de 11 aulas
Introdução ① 13:30 às 15:00
Introdução ② 15:15 às 16:45
Local：Sala de reuniões Fushimiya,

8.º andar(Aoi-ku Gofuku-cho 2-3-1)

②Classe de sexta-feira
Data：dia 10 de dez.ao dia 4 de mar.de
2022,das 15:00 às 16:30,total de 11 aulas.
Local：Edif. Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko,
sala de reuniões do 4.º andar.

（Aoi-ku Ote-machi 3-11）.



Taxa：3,300 ienes cada classe.Os custos
das atividades extracurriculares são
arcados pelo aluno.
Inscrição: até o dia 30 de nov.(terça-feira)
por telefone ou pelo site da SAME.
Responsável： Tatara (Sede)

Recrutamento de alunos para
"Curso Regular de Japonês"

patrocinado por Shimizu
Nihongo Kōryū no Kai

清水日本語交流の会主催『定期にほんご講座』
生徒募集

As aulas foram canceladas devido ao
estado de emergência, mas serão
retomadas em outubro.
E serão realizadas nas datas abaixo.
Quem se interessar poderá entrar em
contato com a presidente da Associação,
Sr.a Ukai.

Datas de início
①Curso de terça-feira: dias 2,9,16,30 de
nov. (Exceto dia 23) , das 19:00 às 20:30.
Local: Oka  shōgai gakushū kōryūkan,
2ºandar Sala de conferências.

②Curso de sexta-feira: dias 5, 12, 19,26 ,
das 10:00 às 11:30.
Local: Tsuji shōgai gakushū　kōryūkan,
　　　2.º andar Sala de reuniôes 3.

③Curso de sábado:dias 6, 13, 20 de nov.,
das 19:00 às 20:30 .
Local: Tsuji shōgai gakushū kōryūkan,
2ºandar Sala de reuniôes 3

Conteúdo：Aprender o japonês de acordo
com o nível dos alunos.
Taxa：1 aula 300 ienes x n.º de aulas
Informação:
Shimizu Nihongo Kōryū no Kai
Presidente :srªUkai
Tel　090-3939-1168
FAX 054-351-3505

Exposição Evangelion Obras
Visuais em Shizuoka

エヴァンゲリオン展Visual Works静岡

Data：dia 23 de dez.(quinta-feira) ao dia
23 de jan.(domingo), das 10:30 às 17:00
Local: Centro Cultural Shimizu Marinart
de Shizuoka 1º andar
（Shimizu-ku Shimazaki- chō 21-4）
Conteúdo：Exibição de mais de 300
materiais de produção e ilustrações do
anime de sucesso "Evangelion"
Entrada：Geral / Estudante 1.200 ienes
(venda antecipada 1.000 ienes)
Alunos do ensino fundamental médio 900
ienes (venda antecipada 700 ienes),
Estudante do ensino primário 500 ienes.
Informações： Centro Cultural Shimizu

Marinart, 　☎054-353-8885


