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DATAS 

①ANO 2020 21/Novembro(Sábado) 

②      28/Novembro (Sábado) 

③      05/Dezembro (Sábado) 

④          12/Dezembro (Sábado)     

⑤      19/Dezembro (Sábado) 

⑥ANO 2021 09/Janeiro（Sabado） 

⑦       16/Janeiro/ (Sabado) 

⑧      23/Janeiro (Sabado) 

⑨          30/Janeiro (Sábado)    

⑩      06/Fevereiro (Sábado) 

⑪       14/Fevereiro (domingo) 

Dia opcional 13/Fevereiro (Sábado) 

Horário 
1º dia ao 10º dia 10：30～12：00 

11º dia     14：00～17：00（Apresentação e Aconselhamento） 

local Prédio da Prefeitura Municipal 2º andar (Inuyama-shi, Inuyama, 36) 4 min da estação 

Conteúdo 

<Aula de língua Nativa> 

・Português e os seus princípios básicos. Através dos jogos e músicas, de forma lúdica. 

・Aprenderemos sobre a cultura do Brasil. 

<Aconselhamento Educacional> 

・A Conselheira falará sobre o sistema Educacional Japonês. 

・Estará aberto as perguntas sobre a escola Japonesa. 

Quem pode 

participar 

Estudantes do Primário ao Ginasial cujos pais tenham como língua nativa o Português 

（Os residentes em Inuyama, ou que tenham pais que trabalham em Inuyama） 

limite Os primeiros 15 matriculados 

Assistente da Professora: 
Edna Kato 

(Intérprete Comunitário da 
cidade de Inuyama 

Conselheira Educacional 
Machiko Kiyonaga 

(NPO Adjust） 

Currículo 

Professora concursada da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo  

Atuou como professora instrutora para Idiomas do Conselho de Educação de Ushiku-shi, Ibaraki-ken 

A partir de 2010, por 5 anos foi Professora de Português em Kani no Centro Internacional de Kani-shi  

Atualmente atua como intérprete comunitário de Inuyama (Português). 

AULAS DE LINGUA MATERNA - PORTUGUÊS .  

ACONSELHAMENTO EDUCACIONAL – ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

 

Currículo 

Formou-se pela Universidade de Língua Estrangeira de 

Kyoto – Departamento Inglês e Línguas Americanas 

Desde 2013 dirige a “Sala Sakura” direcionado a 

crianças conectadas ao Exterior. 

※Dos participantes da “Sala Sakura”, 91% foram 

aprovados nos exames de admissão ao Ensino Médio, 

destes, 64% se tornaram universitários. 

Para que a criança tenha orgulho da sua origem e adquira auto-confiança na aprendizagem, estamos 

iniciando o ensino do Português em módulo de 11 aulas. Ao final do período, faremos uma apresentação, 

para demostrar o progresso de cada um e teremos aconselhamento Educacional. 

Adotaremos todos os protocolos de segurança para proteger do contágio do Covid 19. 

Professora responsável：LOURDES AKAGI 



Organizador : Prefeitura de Inuyama 

taxa Aulas de português（total 11 aulas）：¥1,000 

Aconselhamento Educacional：gratuito（¥0） 

Material a 

trazer 

＜Aulas de Português＞caderno、lápis、lápis de cores、colas、tesouras、cantil, lenços、

máscaras 

＜Aconselhamento Educacional＞cadernos、 lápis、máscaras. 

Prazo 

inscrição 

Até 12 de Novembro (quinta-feira) （※caso as 15 vagas forem preenchidas 

antecipadamente, a inscrição será encerrada automaticamente） 

Local de 

inscrição 

No balcão da Associação de Intercâmbio Internacional de Inuyama（Centro de 

Intercâmbio dos Cidadãos de Inuyama – FREUDE 1º andar）、ou através de telefone, fax, 

ou email.（Exceto sábado, domingos e feriados das 9：00～17：00） 

※informe os dados ①～⑩. 

telefone：（0568）48-1355（somente em japonês） FAX：（0568）48-1356 

email：iia@grace.ocn.ne.jp 

【informações para inscrição】 

①nome do aluno  

②data nascimento       Ano   Mes   Dia 
③ano 

escolar 
      nível     ano 

④nome do pai (mãe)  

⑤endereço 

（para comunicação 

aos moradores fora de 

Inuyama） 

〒 

 

contato：                              ） 

⑥contato emergência  

⑦familiares do mesmo 

endereço 
 

⑧Língua utilizada 

dentro do lar 
japonês   ・   português   ・    ambos 

⑨ O pai e a mãe 

entendem o japonês? 
entendem   ・   entendem pouco   ・  não entendem 

⑩Qual o nível de 

entendimento da 

criança em termos de 

leitura e conversação 

em português? 

<conversação>  fala   ・  fala pouco   ・ não fala 

 

<leitura>  lê   ・   lê pouco   ・ não consegue ler 

 


