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★ Museu Nakamura Masayoshi           154 

Nakamura Masayoshi foi selecionado para a exibição da Arte 
Japonesa ( exibição do dia) em 1946 com 22 anos. Nakamura 
Masyoshi foi chamado como “Pintor de heresia” e neste ano ele 
mudou para cidade de Kawasaki no distrito de Asao, em 
Hosoyama.Para ir ao Museu de Nakamura Masayoshi, linha 
Odakyu, estação de Shinyurigaoka pegar ônibus Odakyu em 
sentido ao Yomiuri land e descer no ponto de Hosoyama. Ou, da 
estação de Yomiuri land, pegar ônibus Keio Yomiuri land e descer 
no ponto de Hosoyama, 5 minutos a pé。A abertura do museu será 
somente nos meses de setembro a novembro e março a maio. Os 
tarde. A taxa para adulto ￥ 500, estudante secundário e 
universitário￥300, primário e ginásio ￥200. 

★ Museu de Trens e Ônibus.             155 
Em março do ano passado este museu mudou – se para estação de 
Miyazakidai e teve a sua renovação. Aqui estão em exposição do 
modelo antigo dos ônibus e trens da linha Tokyu, pode 
experimentar na simulação na pilotagem do avião no modelo 
panorâmico que pode ser desfrutado desde crianças até adultos. 
O Museu de Trens e Ônibus fica na linha Tokyu Den en Toshi, 
ligado a estação de Miyazakidai. A taxa para adulto ￥ 100 
primário e ginásio ￥50, abaixo de 6 anos a entrada será gratuito. 

★ Museu Científico Toshiba Kagaku Kan      155 
Em seguida, Museu Ceintífico Toshiba Kagaku Kan que fica no 
distrito de Saiwai.No primeiro andar está em exposição Energia e 
Ambiente, aqui encontra robôs submersível e a tecnologia 
super-condução.No segundo andar, tecnologia digital e 
computador, no terceiro andar, semi condutor e universo, 
tecnologia médica e materiais históricas. A taxa para entrada é 
gratuito.Não há necessidade de fazer a reserva. Para quem 
desejar pode ter explicações atrvés do atendente do museu. As 



explicações podem ser em inglês ou chinês. O feriado do museu 
segunda-feira e feriado nacional. Horário de atendimento, a partir 
das 9 da manhã até 4:45 da tarde. Para ir ao Museu Científico de 
Toshiba, da estação de Kawasaki, pegar ônibus Tokyu número 27 
e descer no ponto de Komukai Koban mae, que fica em frente ao 
Museu.                                    156 

★ Crianças estrangeiras que desejam se matricular em 
escolas municipais：Ｔomar os seguintes precedimentos 

A qualificação de entrada no próximo ano para primário, são 
crianças que nasceu do dia 2 de abril de 1998 a 1 de abril de 1999.。 
A entrada para ginásio são crianças capacitados em formar o 
primário em março de 2005. Porém crianças que se preparam para 
formar na escola municipal o primário e desejam seguir o ginásio 
em escola municipal não há necessidade de fazer o procedimento 
dos documentos.Onde encontrar。A aplicação no procedimentos 
para entrada no primário será necessário.A folha de aplicação 
estão à disposição na prefeitura, secretarias distritais e nas escolas 
de primário e ginásio. Para matricular no ginásio será necessário o 
certificado da comprovação de primário. 

Exame médico 
Para entrada no primário é preciso o exame médico o procedimento 
será até o dia 15 de outubro. Após feito o procedimento será 
realizado o exame médio nas escolas de primeiro grau. A data será 
a partir do dia 4 de novembro até 30 de novembro. Para quem 
deseja realizar o exame médico deve entrar em contato com Kyoiku 
Iinkai Kenko Kyouiku ka. Tel. 200 – 3293. 
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