
＜Português＞ 

Visita à Sala de Aula Internacional da Escola Primária Ushioda - Cerimônia de Formatura Ushioda YY 

Na Escola Primária Ushioda, cursam 156 crianças com descendência a países estrangeiros como 

Brasil, China, Taiwan, Filipinas, Peru, Coréia do Sul, Coréia e Bolívia. 

No dia 15 de Maio pessoas que apoiam o aprendizado no salão Tsurumi Lounge e que ensinam 

japonês visitaram a Escola Primária Ushioda. Depois de ouvir o Prof. Tetsuya Wakaki (foto à direita) 

da sala de aula internacional e assistir ao vídeo da cerimônia de formatura da Ushioda YY. 

YY Apresentação na Cerimônia de Formatura 

 Alunos do sexto ano que estudam em salas de aula internacionais são ensinados por 

professores e escreveram redações em japonês sobre "o país ao qual estou conectado". Em seguida, na 

cerimônia de formatura do YY, apresentaram as experiências e sentimentos de 

quando chegaram no Japão, a criança que estava inicialmente ansiosa inicialmente, 

disse: "Fiquei feliz em aprender matemática com uma criança do mesmo país. 

"Tenho apreço com meus amigos, mesmo no ensino médio. " Uma criança nascida 

no Japão que não falava português conheceu sua cultura, enquanto brincavam com  

crianças  brasileiras no Ushioda YY. Algumas crianças dizem que ficavam aliviadas ao conversar com a 

professora quando estavam sozinhas ou preocupadas. Todas as crianças expressaram gratidão àqueles que os 

apoiaram. 

Mensagem às Crianças 

Todos os professores e familiares desejam que seus filhos se sintam à vontade e tenham confiança em si 

próprios. Com imenso amor, as crianças superam os problemas e desenvolvem brilhantes e enérgicos. As 

pessoas que assistiram ao vídeo enviaram mensagem para as crianças, dizendo: "Continuem se esforçando, 

realizando seus sonhos..." 

Na região de Tsurumi há um " berçário temporária" (Shokibo Hoikuen) que aceitam crianças de 0 a 2 anos. 

 Você sabe o que seria um berçário temporária( Shokibo Hoikuen)？ 

No distrito de Tsurumi, há um " berçário temporária " onde crianças de 0 a 2 anos podem ser confiadas.. 

A capacidade é de 6 a 19 pessoas, e  fornecem também  cuidados domiciliares. 

Se você estiver tendo problemas com os cuidados de seu filho, como aqueles que estão trabalhando em casa ou 

desejam encontrar um emprego, você pode entrar em contato com a Divisão de Apoio à Família de Crianças da 

Ala do Distrito de Tsurumi (telefone): 045-510-1816). ) Entre em contato.♪ 

Além disso, na Prefeitura de Tsurumi aceitam consultas na portaria de creche e educação. Fornecemos 

intérpretes voluntários e serviços de interpretação por vídeoconferência usando terminais de tablets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ Sobre a portaria de Creche e Educação ☆ 

Portaria de Creche e Educação é uma conselheira que fornece informações sobre serviços de cuidados infantis, 

etc. que se enquadram à situação familiar , em questões de como e onde deixar a criança. 

Um conselheiro que fornece informações sobre serviços de creche, etc 

.※Ao consultar, por favor, faça reserva por telefone antecipada※. 

Horário：45 minutos(1 vez) 

Local：Prefeitura de Tsurumi 3º andar balcao número 4 

Informações de contato：Prefeitura de Tsurumi Kodomo KateiShienka Tel 045-510-1816  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/kosodate_kyoiku/hoiku/kosodate/20130906142923.html 
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