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ポルトガル語 

    

 

 Com o aumento de casamentos interculturais,está proliferando crianças chamadas de 

países maternos.No caso de mãe estrangeira com o visto de cônjuge de japonês, o filho solteiro 

ou menhor poderá obter o visto de teijusha.Por essa razão,está havendo a entrada de mais de 

800 mil crianças de 5~18 anos de idade por ano. Para o Japão com o proeminente 

envelhecimento da soiedade do mundo é muito importante acolher crianças estrangeiras e 

educar jovens que serão responsáveis pela previdência social futura. 

①①①① CaCaCaCasosososo    de escolas primárias,ginásiode escolas primárias,ginásiode escolas primárias,ginásiode escolas primárias,ginásiossss,colégios públicos,colégios públicos,colégios públicos,colégios públicos    

Existem 28.511 estudantes estrangeiros que precisam de orientação de japonês em todo o 

país.80% deles estão recebendo a orientação nas escolas fundamentais e colégios públicos de 

47 “todoofukens”.E existem 5.496 crianças japonesas precisando da mesma orientação. 

As províncias e as cidades estão tomando as medidas como enviar conselheiros, 

encarregados, elaborando guias informativos para estudantes de idiomas 

maternos :português, chinês, filipinas, espanhol,vitnamita,mas ainda não é suficiente. 

 Há escola que aceita criança abaixando a série por não entender o japonês, mas o princípio 

do ministério de educação é seguir o sistema de educação por idade escolar.  

② GinGinGinGináááásios noturnossios noturnossios noturnossios noturnos 

Há crianças que estudam o japonês básico nos 34 ginásios noturnos de todo o país.70% dos 

estudantes noturnos são estrangeiros.Não existem em Saitama.O ingresso é limitado para 

quem não tenha concluido o ginásio no seu país materno e que tenha mais de 15 anos. 

Ginásios noturnos de capital Endereço Estação mais próxima 

Adachikuritsu Dai 4 chugakko  AdachikuUmejima Tobu Isezakisen Umeshima Eki 

HachiojishiritsuDai 5chugakko Hachiojishi Myojincho JRKeio Hachioji Eki 

KatsushikakuritsuFutabaChugakko Katsushikashi Ohanajaya Ohanajaya Eki 

SumidakuritsuBunka Chuakko SumidakuBunka Tobu Omurai Eki 

OhtakuritsuKojiya Chugakko Ohtaku Kojiya Keihin Kyuko Kukosen Ootorii 

SetagayakuritsuSanjukuChugakko. SetagayakuTaishido Tokyu Denentos.Sangenchaya  

Arakawakuritsu Dai 9 Chugakko  ArakawakuHigashiohisa Tokyo Metro Chiyodas.Machiya 

Edogawaku.KomatsugawaDai2chug. Edogawaku Hirai Sobusen Hirai Eki 

③ Escola de idioma japonEscola de idioma japonEscola de idioma japonEscola de idioma japonêêêês s s s No caso de crianças maiores de 15 anos que não conseguem 

entrar nem nas escolas públicas e nem nos ginásios são caso sérios.O conhecimento de zero 

de japnês, não há sistema de ensino público para imigrantes.Não há emprego,se não tiver o 

curso colegial.Mesmo que queira entrar na escola de idioma japonês,não tem requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「Aonde Aonde Aonde Aonde 

devo ir?devo ir?devo ir?devo ir?」」」」    

 

Vendo o envelhecimento da sociedade 

e cada vez menos crianças, será que 

o Japão está prezando as crianças.  

Percebendo o pedido de socorro?     

Enviamos a palavra de estrangeiros.  

Percebe o pedido de sPercebe o pedido de sPercebe o pedido de sPercebe o pedido de socorroocorroocorroocorro    de jovens de 15~18 anos de idade, sem poder estudarde jovens de 15~18 anos de idade, sem poder estudarde jovens de 15~18 anos de idade, sem poder estudarde jovens de 15~18 anos de idade, sem poder estudar????    

Faça favor, arranje uma chance de estudo e um lugar para viver tranquilo.  
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 Fevereiro foi o mês de pagamento do subsídio infantil.Em outubro do ano passado teve 

reforma no sistema de subsídio infantil,segundo este, mesmo aqueles que vinham recebendo 

o subsídio é preciso apresentar uma solicitação.Se apresentar até 31/3,poderá receber o 

retroativo de outubro do ano passado.E,no caso de receber o subsídio com o nascimento e 

tranferência,deve fazer os trâmites dentro de 15 dias,para poder receber no mês seguinte..

続きをすれば翌月から受けることができます。 

Já fez a solicitação do subsídio infantil?Já fez a solicitação do subsídio infantil?Já fez a solicitação do subsídio infantil?Já fez a solicitação do subsídio infantil?    

Continuando com o assunto de Fujimino-shi de fevereiro,Fujimi- 

Shi também está alugando o medidor de raios radioativos.O padrão 

de contaminação da cidade está abaixo do padrão nacional.Mesmo 

assim se quiser confirmar.Inscrição:0 4 9 0 4 9 0 4 9 0 4 9 ––––    2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 ––––    2 7 1 1 ramal 2992 7 1 1 ramal 2992 7 1 1 ramal 2992 7 1 1 ramal 299 

FujimiFujimiFujimiFujimi----shi empresta o medidor de raios radioativos grátisshi empresta o medidor de raios radioativos grátisshi empresta o medidor de raios radioativos grátisshi empresta o medidor de raios radioativos grátis    

Recruta-se alunos para classe de PC do FICEC que visa deixar estrangeiro 

auto-sustentável.As aulas são gratuitas. A professora é conhecida como 

orientadora professional Satomi Kaji.Inscrição : ☎ ０４９-２６９-６４５

Classe de PC do FICEC inicia em abril!Classe de PC do FICEC inicia em abril!Classe de PC do FICEC inicia em abril!Classe de PC do FICEC inicia em abril!    

Escola da vizinhança Estação Mensalidade Requisito para ingresso 

S Nihongogakko Oomiya ¥690 mil/ano c/3anos após conclusão colégio  

M Nihongakko Musashi Urawa ¥1.480/2anos Além do colégio completo 

MNihongo Academy Ikebukuro ¥1.060/18 meses Além do colégio completo 

T Joho Senmongakko Shiki ¥634mil/1° ano Além do colégio completo 

④PreocupaPreocupaPreocupaPreocupaçãçãçãçãoooo 

 Outra preocupação das crianças que só tiveram o ensino fundamental é quanto a sua 

permanência no Japão.O divórcio da mãe, falecimento do padrasto idoso acarretam a perda do 

visto de permanência do filho. Assim, o filho sente-se preocupado com sua vida no Japão.Até 

quando dá para ficar? Se é melhor retornar ao país materno? Mas mesmo que volte não tem 

parentes...  

⑤FuturoFuturoFuturoFuturo dos jovens maioresdos jovens maioresdos jovens maioresdos jovens maiores de 15 anos de idade portadores do visto de Teide 15 anos de idade portadores do visto de Teide 15 anos de idade portadores do visto de Teide 15 anos de idade portadores do visto de Teijushajushajushajusha  

 Chegou a hora de todos levantar para dar suporte aos jovens com status de viver no Japão,  

sem vaga na escola e no trabalho.Devemos criá-los para que tornem criaturas independentes 

que serão responsáveis pelo futuro do Japão.  

Que tal criarmos lugares para que eles possam estudar diariamente o japonês básico, 

preparar para o vetibulinho no ensino médio, e ingressar no colégio. 

Lugar para estudar diariamente 3~4 matérias de segunda~sexta-feira,das 10:00~16:00. 

Mensalidade de quantia pequena,pedir ajuda à nação e à provincia,pedir subsídio às 

empresas privadas. Os professores serão estrangeiros mais antigos, bolsistas, estudantes e 

residentes japoneses.Seria ótimo se tiver colaboradores especialistas. 

Estamos recrutando quem oferece o lugar,dá ajuda financeira,ajuda nos estudos,que apóia e 

colabora com o empreendimento.Estamos aguardando informações interessantes. 

 


