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ポルトガル語 
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O boletim é entregue a cada criança no dia de encerramento das aulas na classe. Tem 

denominações diferentes entre as escolas.Tsuchihyo,Tsushinhyo,Tsushinbo,Nobiyukukodomo, 

Kagayaki.É um impostante meio de transmitir aos pais sobre o progresso do estudo e sobre a 

vida escolar do aluno.Mas para os pais estrangeiros não deve ser fácil entender o 

conteúdo.Conseguinte apresentaremos o Ayumi(5Ayumi(5Ayumi(5Ayumi(5ªªªª    sssséééérie)rie)rie)rie) da escola de Fujimi-shi como exemplo a 

respeito do conteúdo e bases de avaliação. 
 

AvaliaAvaliaAvaliaAvaliaçãçãçãção po po po p////    matmatmatmatéééériariariaria】※１ 

 O objetivo do estudo está 

escrito por disciplina.As 

disciplinas são avaliadas  em 

3 etapas: 

[excelente], [regular],[esforçar 

mais]. O professor avalia 

incluindo entregas de tarefas 

de casa,postura na 

aprendizagem aos resultados 

de testes.No caso de não 

atingir o nível desejado fica 

“esforçar mais”.Férias longas é 

chance de vencer pontos fracos 

e rever o que ainda não 

aprendido. 

【Atividades especiaisAtividades especiaisAtividades especiaisAtividades especiais】】】】※※※※

２２２２     Dá para saber sobre 
quê tipo de comitê que seu 
filho pertenceu e  sobre 

atividades extra-curriculares.  

【Estudos geraisEstudos geraisEstudos geraisEstudos gerais】※３ 

Seu conteúdo varia de escola para escola,mas são escritos trabalhos realizados nas aulas. 

【ConteConteConteConteúúúúdo da vida escolar e do da vida escolar e do da vida escolar e do da vida escolar e posturaposturaposturapostura    na classena classena classena classe】※４ 

 Está avaliada como vive a criança na escola, descrito por item.Dá para entender se está se 

comportando à altura que condiz com a idade ou não.Terá ○ no item que está se esforçando. 

CrianCrianCrianCriançççça esta esta esta estáááá    familiarizada na escola?  Nfamiliarizada na escola?  Nfamiliarizada na escola?  Nfamiliarizada na escola?  Nãããão esto esto esto estáááá    atrasada nos estudos?atrasada nos estudos?atrasada nos estudos?atrasada nos estudos?    

Recheado de registro de crescimento da crianRecheado de registro de crescimento da crianRecheado de registro de crescimento da crianRecheado de registro de crescimento da criançççça que estuda na a que estuda na a que estuda na a que estuda na escola.escola.escola.escola.    

    Boletim Escolar 
o 

Sabe ler Sabe ler Sabe ler Sabe ler     
oooo    
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ポルトガル語 

【Parecer do professorParecer do professorParecer do professorParecer do professor】※５ 

Mensagem do professor.Está escrito os empenhos e a ação da criança. 

【Mensagem da Mensagem da Mensagem da Mensagem da famfamfamfamíííílialialialia】※６ 

É espaço destinado a comentários dos pais.Os pais descrevem como seu filho age no lar e 

afazeres domésticos e o desejo dos pais.As crianças crescem cada dia.Tente elogiar o esforço 

do filho quando trazem o boletim.O encorajamento dos pais dará muita coragem e força para 

seguir etapa seguinte.Quem quer saber o conteúdo em idioma materno e não sabe escrever a 

mensagem do lar,venha ao FICEC, onde há muitos colaboradores veteranos  que pode                

que poderão ajudá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EstrEstrEstrEstrééééia de estrangeiros 4ia de estrangeiros 4ia de estrangeiros 4ia de estrangeiros 4°°°°    eventoeventoeventoevento!!!!!!!!    
「Kawagoe Shichifukujin MeguriKawagoe Shichifukujin MeguriKawagoe Shichifukujin MeguriKawagoe Shichifukujin Meguri」Grande êxitoGrande êxitoGrande êxitoGrande êxito 

 No dia 7 de janeiro,terminados festejos do ano novo,foi 

realizado em Kawagoe o 4° evento da estréia de estrangeiros. 

Teve, ao todo, 27 participantes inclusive voluntários japoneses 

que apoiam estrangeiros.Sob o céu nublado, os participantes 

fizeram o giro nos templos que adoram 7 Deuses que atendem 

ao desejo dos participantes,estudando a cultura japonesa. 

RecrutaRecrutaRecrutaRecruta----se se se se participantesparticipantesparticipantesparticipantes！  

［Cultura japonesa e culinCultura japonesa e culinCultura japonesa e culinCultura japonesa e culináááária mundialria mundialria mundialria mundial］］］］    

Será realizado o segundo evento com o intuito de conseguir uma vida rica com intensa 

internacionalização da região,fomentando uma compreensão mútua entre japoneses e 

estrangeiros residentes.Estamos recrutando participantes estrangeiros interessados.Para 

maiores detalhes favor ligue para FICEC.●Dia/hora:8/2/2012(quartaDia/hora:8/2/2012(quartaDia/hora:8/2/2012(quartaDia/hora:8/2/2012(quarta----feira) 10:00~15:00 asfeira) 10:00~15:00 asfeira) 10:00~15:00 asfeira) 10:00~15:00 as  

 No ano passado o Japão sofreu uma grande catástrofe.Apesar 

de estar se recuperando aos poucos, ainda resta o receio que são 

raios radioativos.Fujimino-shi está alugando medidores 

simples para medir a quantidade de raios radioativos no redor 

de casas,desde fim do ano passado.Aluga um dia. Quem quer 

levar uma vida tranquila e convencida que tal alugá-lo.Maiores 

detalhes favor ligue p/FujiminoFujiminoFujiminoFujimino----shi Kankyoshi Kankyoshi Kankyoshi Kankyo----ka (tel:262ka (tel:262ka (tel:262ka (tel:262----9021)9021)9021)9021)    

Fujimi-shi está subsidiando pagamentos parciais ou totais de juros de financiamentos 

educacionais dos pais, cujos filhos matriculados no colégio,escolas profissionais, faculdade 

de curso de 2 anos e universidade. O subsídio de juros tem limite de 700 mil ienes, cujos 

valores calculados com determinadas condições,prazo até 5 anos e com pagamento de 

impostos municipais quites.Maiores detalhes ligue p/FujimiFujimiFujimiFujimi----shi kyoiku  Seisakushi kyoiku  Seisakushi kyoiku  Seisakushi kyoiku  Seisaku----kakakaka. 

Medidor de raios Medidor de raios Medidor de raios Medidor de raios 
radioativos de aluguelradioativos de aluguelradioativos de aluguelradioativos de aluguel    

Em FujimiEm FujimiEm FujimiEm Fujimi----shi estshi estshi estshi estáááá    em vigor o subsem vigor o subsem vigor o subsem vigor o subsíííídio de juros de financiamento de educadio de juros de financiamento de educadio de juros de financiamento de educadio de juros de financiamento de educaçãçãçãção.o.o.o.    


