
PortuguêsSala de aula Global na Escola de Ensino médio
da cidade de Osaka 

Em escolas de ensino primário e médio na
cidade de Osaka, são fornecidos apoio e 
medidas para promover o ensino da língua
japonesa para crianças com raízes no 
exterior e para manter e melhorar sua
língua nativa desde o ano de 2018.

Esta foto mostra um dos momentos da sala
de aula Global da Escola de ensino médio
Yodo. Alunos veteranos dessa classe que 
já estão no colegial vieram dar apoio as 
aulas.

Essa é uma sala de aula de apoio para 
estudantes da Escola de ensino médio de 
Yodo para aprendizagem após as aulas. 
Para maiores detalhes consulte os
professores.

Nishiyodogawa International Community

A Comunidade Internacional de Nishiyodogawa é uma organização
voluntária na qual estrangeiros e japoneses trabalham em conjunto 
para apoiar estrangeiros residentes que vivem no distrito de 
Nishiyodogawa da cidade de Osaka, especialmente crianças que têm
raízes em países estrangeiros.

Contato
URL http://tabunka.jp/nishiyodogawa-ic/
Facebook http://fb.me/Nishiyodogawa.IC →
*Enter fecebook → Search ‘Nishiyodogawa’
E-mail nishiyic@gmail.com

Escritório
O Instituto de Pesquisa para Diversidade Humana é responsável pelo
secretariado.

http://diversityjapan.jp

Vamos estudar juntos!
Guia da sala de aula de apoio a 
aprendizagem para crianças que possuem
raízes em países estrangeiros
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Sala de aulas de apoio a aprendizagem ‘Kira Kira’ Tabunka Juku ‘Animo’

Salão YUSEI no segundo andar
-Próximo a estação Dekijima, no segundo andar
da Farmácia Yusei.

Todas as segundas-feiras
das 16h às 19h
‘Kirakira’ 16:00 17:20
‘Animo’ 17:30 19:00

Crianças com raízes no Brasil, Peru, 
Filipinas, estão se esforçando para estudar
inglês, matemática e japonês com nossos
professores. Atendemos também a outros 
tipos de consultas além de estudos.

Essa sala de aula é para alunos do ensino
médio.

Quando? Todas as segundas-feiras das 
17h30 às 19h00
Onde? No salão YUSEI no segundo andar
da farmácia Yusei em Dekijima .

Se utilizar o cupom de apoio para estudos da 
cidade de Osaka (Osaka shi-Jukudai-Josei) 
o custo mensal é zero. (O valor máximo
mensal que poderá ser utilizado por cada
estudante é de ¥10,000).

Atendemos também consultas sobre crianças das 15h às 19:00h.
(Venham diretamente ao salão Yusei (Só atendemos em japonês)

Faremos juntos os deveres escolares e 
ajudaremos no estudo da língua japonesa. 
Traga seu dever de casa ou qualquer outra
material que queira estudar.

Além disso, poderão ser usados os livros de 
exercícios existentes na sala para reforçar
ainda mais. Ocasionalmente temos outros 
eventos divertidos. 

Principalmente para alunos do ensino
primário.

Quando? Todas as segundas-feiras das 
16h00 às 17h20
Onde? No salão YUSEI no segundo andar
da farmácia Yusei em Dekijima .

Não há nenhum custo para participar desta
classe.
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Inscrições e informações
Phone 080-4562-6220-Japonês
Todas as segundas-feiras das 15h às 19h, para informações
em outros outros horários atenderemos por e-mail.

E-Mail nishiyic@gmail.com
facebook Search ‘Nishiyodogawa

 


