Aos pais e/ou responsáveis

ポルトガル語版

O que é Centro de Orientação da Língua Japonesa de Shizuoka?
(Shizuoka-shi Nihongo Shidou Center)
＊Conhecido entre as crianças como「Nihongo Kyoushitsu」
１

O que se faz no Nihongo Shidou Center？

Oferecemos conhecimentos necessários da língua japonesa para apoiar na
adaptação

da

vida

cotidiana

das

crianças(do

primário

ou

ginásio)

estrangeiras ou para as que acabaram de voltar do estrangeiro. Também
damos

auxílio

de

adaptação

escolar.

Oferecemos

ainda

consultas

sobre

problemas da vida escolar, consultas aos pais, sobre comunicação com o
professor,etc.
２

Onde se localiza os Centros de Orientação da Língua Japonesa？
1. no Shizuoka-Shiritsu Morishita Shogakko
（Para primários

da região de Suruga e Aoi-ku）

2. no Shizuoka-ken Kyoiku Kaikan
（Para ginasiais da região de Suruga-ku e Aoi-ku）
3.no Shimizu-Shiritsu Udo Dai-ichi Shogakko
（Para primários e ginasiais da região de Shimizu）
*Os Centros estão localizados dentro das escolas.
３

Quantas crianças freqüentam o Centro de Orientação da Língua Japonesa？

Varia conforme as entradas e saídas dos alunos, mas em torno de 50 crianças
freqüentam juntando os 3 Centros.
４

Como ocorrem as orientações da língua japonesa？

Existem 2 tipos de orientações: “Orientação Tsukyu” e “Orientação Houmon”.
Temos também as consultas para adaptação.
“Orientação Tsukyu”, é o sistema de aula de japonês que ocorre uma vez por
semana, através das orientadoras que dividem os alunos em grupo de acordo com o
seu nível. As duraçoes das aulas são de 2 horas por dia.
Na região de Aoi e Suruga, existem 2 grupos, os que freqüentam nas quartas-feiras
e nas quintas-feiras. Na região de Shimizu, para os Chugaku-sei(ginasiais) nas
quintas-feiras e para os Shogakku-seis(primários) nas terças e quartas-feiras.
“Orientação Houmon”,são orientações dadas nas própias escolque que as crianças
estudam, onde as mesmas não têm nenhum conhecimento do idioma japonês.

Sendo no total de 10 orientações por um ano, com duração de 45 min. para
primário e 50 min. para ginasiais. As orientações variam de acordo com o que foi
consultado pela escola.
“Tekiou Soudan”(consultas para adaptação), orientações oferecidas nas escolas
sobre as normas e regras escolares, vocabulários para a adaptação escolar,etc. São
no total 3 consultas por um ano.
５

É oferecida a visita“Sankan-kai”aos pais na“Orientação Tsukyu”？

Sim, oferecemos uma vez por ano em torno de maio, oportunidade para os pais
poderem assistir
a orientação. Nesse dia, após a orientação oferecemos consultas aos pais.
６

Quais são os horários?

【“Orientação Tsukyu”】
Para todos os grupos:

１３：３０～１４：００

・Compareça ao Centro com certa antecedência.
・Venha à pé ou de ônibus para a escola.
・É proibido ir à escola de bicicleta, exceto com os pais.
・Serão efetuadas as chamadas de presença pelo orientador.
・ Se caso for faltar ou tiver que sair cedo do Centro, deverá avisar o
professor e pedir para que o mesmo avise o Centro.
・Consultas pessoais com os pais ou alunos, serão oferecidas nesse horário.
As consultas pessoais são para os pais dos alunos que freqüentam pela primeir
a vez. Será averiguado o nível de conhecimento de compreensão e escrita da lí
ngua japonesa.
Turma 1

１４：００～１４：４５

Aula de japonês

Turma 2

１５：００～１５：４５

Aula de japonês

Encerramento da aula
７

１５：４５～１６：００

Término１６：００

Como faço para me inscrever no Centro？

Preencha o formulário próprio e entregue na escola que o seu filho freqüenta.
A insrição é feita através da escola.A data de início das orientações seráo
informadas pelas escolas.
Maiores detalhes: Shizuoka-shi Kyouiku Iinkai
Gakko Kyouiku-ka KikakuKanri Tanto
TEL:354-2533

FAX: 354-2481

