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Local: Associação Internacional de Kawasaki - Sala de Recepção 
Data: 12 de outubro (sábado) das 13h00 às 16h30 

 
Tempo de apresentação: até 20 min por grupo 

Requisitos: ser estrangeiro ou grupo que tenha um estrangeiros 

Programa: dança, música, outras performances, discurso sobre seu país ou outro tema, 
apresentação livre 

Número procurado: 10 grupos (que serão escolhidos) 

Prazo de inscrição: sábado, 31 de agosto 

Por favor, consulte o site para obter mais informações sobre como se inscrever 

 

 

Próximos Cursos e Eventos 
 
 

Curso/Evento Datas e horários Participação Conteúdo 

Curso de japonês  
prático e divertido  
para estrangeiros 

2o semestre 

Curso Diurno (ter. e sex.) 
Curso Noturno (qua.) 

Curso Diurno 
(9h50 - 11h50) 
17/set. – 3/dez. 

 
Curso Noturno 
(18h30 - 20h30) 
4/set. – 11/dez. 

(22 aulas) 
¥ 12,060 

Apostila a parte 
 

(15 aulas) 
¥ 8,210 

Apostila a parte 

9 a 10 salas separadas  
do nível básico até avançado. 

 
No período diurno há creche 

para crianças entre 1 a 5 anos. 
Inscrições abertas no momento. 

Traga uma foto de 3 x 4 cm. 

Curo de idiomas 
2o semestre 

Inglês, coreano,  
chinês e espanhol. 

Previsto para o 
início de outubro. 
Matrículas a partir 

20 de agosto. 

Inscrição 
Necessária 
Curso pago. 

Vagas: 25 alunos por sala 
Modo de inscrição: 

cartão-resposta (ōfuku-hagaki) 
Para mais informações, consulte 

o panfleto ou o site! 

 



Ingresso de Estrangeiros no 1o Ano do Primário  
e Ginásio no Município de Kawasaki 

 
Primário: crianças nascidas entre 2 de abril de 2013 a 1o de abril de 2014. 

Ginásio: crianças com previsão de concluírem o primário em março de 2020. 

Para aqueles registrados como moradores do município de Kawasaki, serão 

enviados o comunicado e os documentos necessários para o procedimento. 

Aqueles que desejarem ingressar em uma escola primária municipal de 

Kawasaki deverão realizar o procedimento na prefeitura até o início de outubro, levando os 

documentos necessários (Solicitação de matrícula e documentos para confirmar o endereço e 

a idade da criança). Está previsto um exame de saúde em novembro na escola primária, 

quando as aulas começarem. 

Sobre o ingresso no ginásio, o comunicado será enviado no início de dezembro, quando 

começam as inscrições. 

 
Informações Úteis 

Serviço de Consulta para Estrangeiros 
Centro Internacional de Kawasaki 

Está com problema? Precisa de ajuda? (GRATUITO) 
Horário de consulta: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 Tel.: 044-435-7000 

 
Idioma Dia da semana  Idioma Dia da semana 

Inglês segunda à sábado  Chinês terças, quartas e sextas 

Português terças e sextas  Espanhol terças e quartas 

Coreano terças e quintas  Tagalog terças e quartas 

Vietnamita terças e sextas  Tailandês segundas e terças 

Indonésio terças e quartas  Nepalês terças e sábados  

 

※ A consulta com idioma Vietnamita e Tailandês vai começar a partir de setembro ! 

  
Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 

(Realizado em japonês. Necessário reservar intérprete.) 

Datas e horário: aos domingos, 18 de agosto e 15 de setembro 14h00 - 16h00 
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reunião no 2o andar 

A “orientação sobre o ingresso na escola primário para estrangeiros” no 

Centro Internacional de Kawasaki está prevista para o começo de 

fevereiro de 2020. Explicaremos de forma simples como é a escola 

primária do Japão. Teremos tradutor e creche. Gratuito! 

Divulgaremos mais detalhes através de panfletos e no site. 


