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★ 毎週定期的に開設しているパソコン相談室（教室関係－表組み部分 

 月 火 水 木 金 

１ 算数 国語 国語 算数 体育 

２ 体育 総合 算数 国語 国語 

３ 国語 算数 社会 体育 音楽 

４ 音楽 理科 社会 道徳 理科 

５ 総合 国語 総合 図工 書写 

６  学活    

❤Horário de aulas da F Fujimi-shi(3º ano) 
★ 国語(kokugo)・・・Aprende a correta compreensão , expressão e atitude.  
★ 音楽（ongaku）・・・Aprende a expressão básica através do som. Aprende 

que através da canção e de instrumento  musical pode expressar a arte.  
★ 総合(sougou)・・・Chama-se “Sougou Gakushuu”também.Estuda através 

de livros escolares sobre problemas da atualidade como a paz, a 

poluição, a discriminação, a profissão, etc.. 
★ 理科(rika)・・・Estuda o que há na natureza como plantas, animais, 

eletricidade,etc.. 

★ 学活(gakkatsu)・・・abreviatura de “gakkyu katsudou”.No qual, todos os elementos da classe 

pensam e trabalham em conjunto sobre diversos problemas da classe. 

★ 社会(shakai)・・・Estuda sobre conhecimentos, compreensão e técnicas básicas relativas à vida 
comunitária. 

★ 道徳(doutoku)・・・Aprende como discernir o bem e o mal como ser humano e membro da comunidade. 

★ 図工(zukou)・abreviatura de “zuga kousaku”.Experimenta a criatividade relativa à vida de- 
senhando criando objetos 

★書写(shosha)・caligrafia 

usando pincel. 

 

ポルトガル語 

● Você 
sabe ler o 

 horário 
escolar? 

 

 Consultas para estrangeiro do FICEC conta com a 

expectativa e a confiança dos estrangeiros. O 

conteúdo das consultas envolve desde questões de 

direitos humanos até o cotidiano. Mas o que destaca 

mais é a questão da educação., o que foi 

inesperado.Há mães que não entendem o comunicado 

escolar e não sabem ler o horário também. Quando 

acontece isso, favor ligue para  

 

０４９－２６９－６４５０ 

（Chama-se “Gakka”,”Kamoku”,Kyouka” 
denominação geral de cada materia. 

Faremos a seguir comentários: 
★  月 (guetsu) ･ 火 (ka）・ 水 (sui) ・ 木

(moku）・金(kin）・・・dias de semana. 
★ １，２，３、・・・１ªaula、  
２ªaula,representam  horário de aula. 
★  算数（sansuu）・・・estudo básico de 

números e figuras. 
★ 体育(taiiku)・・・matéria que ensina o 
funcionamento físico e conhecimento 

para manutenção da saúde. 

●Modo de ler e o conteúdo 

●Há diversos comunicados da escola. Se acaso não entender, liguepara 

o Centro.No FICEC há “Kokusai Kodomo Kurabu”aberto aos sábados, 

onde os voluntários ajudam nos estudos e nas tarefas diárias das 

crianças. Vamos estudar junto. 
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Showa no hi・Midori no hi  Mudou o nome do feriado. 

 

 Aos senhores dedicados ao trabalho, prestem a atenção no feriado. O feriado nacional 
de 29 de abril deste ano mudou. “Midori no hi” passou a chamar “Showa no hi”. 

 “Midori no hi” de 29 de abril foi transferido para 4 de maio.O dia 4 até o ano passado 
era dia comum. Tomem o cuidado, porque nesse dia muitas empresas não trabalham.。  

 

   Procura-se  Refrigeradores com defeito de fabricação 

 Foi constatado o defeito nas geladeiras do Fujitsu General fabridadas e vendidas 

nos anos entre 1995～2001. Quando coloca alimentos e derrama o caldo pode enfumaçar 
e causar ignicência.  

 Já foi notificado nos classificados de jornais inclusive. Porisso, os senhores estrangeiros 
também devem tomar o cuidado. 

 Se acaso coincidir com os números abaixo, favor ligue para ０１２０-６２３-６６７.Será feita  

a checagem e o reparo gratuitamente. 

 

[tipos de máquina correspondente]  
ER-F43KA-G   ER-F43MA-G   ER-D420V-G   ER-F43MB-G   ER-F35MB-G 

ER-F43KA-H   ER-F43MA-H   ER-D420V-H   ER-F43MB-H   ER-F35MB-H 

ER-F43KB-G   ER-S428M-G   ER-D427M-H   ER-F39MB-G   ER-M35JB-H 

ER-F43KB-H   ER-42MSU-G   ER-M42J1-G   ER-F39MB-H   ER-M35JC-H 

ER-V43KD-G   ER-D350M-H   ER-M436ALG   ER-M396ALH   ER-F35MC-G 

ER-V43KD-H   ER-D359M-H   ER-M43JB-G   ER-V38KG-A   ER-F35MC-H 

ER-V43KDLH                             ER-V38KG-C   ER-F35MD-H 

  

小””ATTENTION PLEASE!” Preste a atenção 

 

● Reforma da lei  Você sabia? 

A partir de 4.1.2007, não será permitida a transferência de 
dinheiro acima de 100 mil ienes pelo ATM. 

 Tendo em vista a frequente ocorrência de crime usurpando o dinheiro, as instituições 
financeiras limitaram a transferência de dinheiro para minimizar o dano. 
 Para “furikomi”acima de 100 mil ienes, é preciso fazer trâmites no guichê da instituição 
financeira, fazendo a identificação pessoal.Deve apresentar para pessoa física:1）carteira 

de habilitação;2)passaporte;3)carteira de saúde. 

 A partir de 1 de março, terá limite nos produtos líquidos como bebidas e cosméticos levados 
ao bordo das aeronaves internacionais que partem do Japão. Deve por todo o conteúdo do 
líquido num recipiente inferior a 100ml, coloque em seguida num saco de vinil transparente 
inferior a 1litro, e apresente na hora da vistoria. Quem pretende viajar, veja o detalhe no Home 
Page do Kokudo Kotsusho para evitar problemas.(http://www.mlit.go.jp/) 
 


