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≪Edição Japonês fácil≫ 

Fale com o Grupo de Suporte ao Aprendizado 

Todo 1º e 3º Sábados no mês na parte da manhã classes para apoio de aprendizagem para 

alunos do ensino fundamental/ primário(shogakko) (Aozora), Toda semana na 2ª feira a noite 

classes para Alunos do ensino médio/ ginasial(chugakko)(Nanairo) no Salão de Intercâmbio 

Internacional de Tsurumi 

Com assistência de 3 professores voluntários. 

Motivos para a iniciatuvas das classes: 

「Muitos alunos estrangeiros em fase de provas com dificuldades 」 

「Vimos crianças desestimuladas a estudar nas classes ou ao dever de casa」 

「Percebemos que durante a aula palavras que crianças estrangeiras não entendem  ou nunca 

utilizaram」 

Nossa intenção： 

「Incentivar, elogiarmos as crianças ao obterem boas notas」 

「Conversarmos com cada uma e solucionarmos suas dificuldades 」 

「Com dedicação ensinarmos no ritmo da criança, sem desistir」 

「Preparamos muitos materiais didáticos para crianças que vêm desfrutar  de seus estudos」 

Quando ficamos felizes com o resultado： 

「Com um sorriso no rosto e dizerem: Tirei boas notas no teste！」 

「Crianças que não tinham o hábito de fazerem a lição de casa, pasar a fazê-los」machi  

「Mudar a consciência. Tornarem-se brilhantes e positivos」 

「Dar o seu melhor!Aprender, entender dedicar-se」Desejamos ver nas crianças.  

Na aula de suporte ao aprendizado, você pode conhecer os apoiadores que ensinam gentilmente e os dedicados  funcionários do balcão de 

atendimento. Um ótimo local para crianças conectadas a países estrangeiros. 

Notícias do grupo de intercâmbio 

No dia 28 de Novembro de 2020「Visitas as Coreias dentro de Tsurumi」Andando pela cidade. Participantes 18 Japoneses 

e 1 estrangeiro. Dentro da estação de Tsurumi, na linha Tsurumi vimos um grande relogio. Presenteado por pessoas que 

retornaram à República Popular Democrática da Coreia em 1959. Expressando gratidão ao povo 

de Tsurumi, na placa está gravada com "A todos, estejam bem". 

Em seguida, visitamos o jardim de infância da escola primária coreana em Tsurumi. Ouvimos 

entusiasmados, histórias de trabalho na educação que transmite a língua e a cultura da 

Península Coreana. No final, vimos o monumento em homenagem a Tsunekichi Okawa no 

Templo Tosanji. Tsunekichi Okawa foi chefe da polícia de Tsurumi, salvou 300 vidas de 

coreanos que estavam prestes aser mortos, após o Grande Terremoto de Kanto. Conhecendo a 

relação entre Tsurumi e Coreias, uma oportunidade de pensar que a conexão entre as pessoas é muito importante. 

Vamos bater papo   Gostaria de conversar em japonês com pessoas de vários países? 

A chance de falar japonês. Há distribuicao de  lembranças! 

Data：03/03/2021 （Quarta-feira）das13：30～15：00   Entrada：Gratuita  

Reservas: Salão de Intercâmbio Internacional de Tsurumi por telephone: ０４５－５１１－５３１１ 

※Há possibilidade de cancelamento, na hora da inscrição, informe-nos seu telephone de contato para pr évio aviso. 

 

 


