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População
Iwata ·········· 170.874

Brasileiros ······3.556

Reunião Explicativa sobre Ingresso em Jardim de Infância
da Rede Privada da Cidade  市
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Centro de Intercâmbio Multicultural “Konnichiwa!”
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センター「こんにちは！」

★Sobre inscrição e outras informações contate as respectivas instituições. 

O Centro de Intercâmbio Multicultural [Tabunka 
Kōryū Center “Konnichiwa” ] oferece espaço para pais 
e filhos em fase de educação infantil, intercâmbio 

entre moradores, informações e consultoria sobre o 
cotidiano, criação de filhos, atividades de apoio aos 
estudos das crianças, entre outras atividades.

A equipe que acompanha os estudos dos alunos do ginásio 
[chūgakusei ] é formada por professores com experiência em 

ensino ginasial e colegial.
Estudantes da Universidade de Artes e Cultura de 

Shizuoka [Shizuoka Bunka Geijutsu Daigaku ] também dão 
suporte aos estudos e à preparação para os exames.

Aproveitem essa oportunidade!
Esperamos sua visita no “Konnichiwa”.

Dia / Período Local Endereço Tel / Fax

26/jul (sáb) / Manhã Fujimi Yōchien Iwata-shi
Fujimi-chō 1-4-4

Tel 0538-32-0751
Fax 0538-32-1054

31/jul (qui) / Tarde
30/ago (sáb) / Manhã

Iwata Sei Maria 
Yōchien

Iwata-shi
Kōnodai 54-3

Tel 0538-32-5334
Fax 0538-32-7822

23/ago (sáb) /  Manhã e
  tarde

Tatsu no Ko 
Yōchien

Iwata-shi
Maeno 2575 Tel/Fax 0538-35-5144

Atividade Conteúdo Dia / Horário

Brincadeiras com
pais e filhos

Realizamos brincadeiras com pais e filhos (em idade pré-
escolar) utilizando brinquedos e jogos. Vamos aumentar o 
círculo de amizades através do contato com as culturas de 
diversos países. Oferecemos também “inglês”, “ginástica 
rítmica”, etc. em dias estabelecidos.

Seg. a sex.
10:00～12:00

Estudos e brincadeiras
(Há necessidade de inscrição)

Auxiliamos, em especial, nas tarefas escolares dos alunos 
do primário e damos assistência no estudo individualizado de 
japonês. Oferecemos um local tranquilo para permanecerem 
depois das aulas.

Seg. a sex.
14:00～17:00

Apoio aos estudos e tarefas 
esco lares  dos a lunos do 
ginásio [chūgakusei ]

Auxiliamos nas tarefas e na preparação para provas e 
exames.

Qua. e sex.
 (exceto feriado)
19:00～20:00

Consultas e informações
Oferecemos diversas informações sobre educação, modo de 
vida, assistência médica, criação de filhos entre outros. Nos 
domingos à tarde, há intérprete de português.

Horário do
expediente

normal

Curso de idiomas (pago) Oferecemos Curso de português para alunos do primário 
[shōgakusei ] (10 aulas por 2.000 ienes).

Domingo de
manhã

Curso de idiomas (gratuito) Temos aulas de japonês para adultos. Seg. a sex.
10:00～11:50

Doação de materiais 
reutilizáveis

Oferecemos mochila escolar [randoseru ] e pianica [kenban 
harmonica ].

Horário do 
expediente normal

Informações  Tabunka Kōryū Center “Konnichiwa” (多文化交流センター「こんにちは」)  Fax/Tel: 0538-35-2512



A prevenção contra intoxicação alimentar começa no lar!
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Plantão no Centro de Atendimento Emergencial
durante o Obon  (agosto)  急
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Aula cultural experimental: “Vamos apreciar o aroma das especiarias!”
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Vamos rever o ritmo do cotidiano das nossas crianças
お子

こ

さんの生
せい

活
かつ

リズムを見
み

直
なお

そう

“Estratégia para melhorar a rotina diária das crianças de Iwata”

Os dias quentes ainda continuam. A intoxicação também ocorre dentro do lar.
Vamos seguir as seguintes 3 regras para evitá-la:
1) Higienizar (para evitar a contaminação por bactérias);
2) Refrigerar imediatamente (para evitar a proliferação das bactérias) e
3) Aquecer bem (para eliminar as bactérias).

Durante o Festival Obon  (equivalente ao Finados no Brasil), 
período de 11 a 16 de agosto, o Centro de Atendimento 
Emergencial de Iwata [Iwata-shi Kyūkan Center ] funcionará 
das 19h30 às 22h30 (recepção a partir das 19h15). Há 
previsão de congestionamento, por isso o tempo de espera 
de atendimento poderá ser longo.

Durante o dia, se a instituição médica que sempre o atende 
estiver fechada, consulte a “Lista das Instituições Médicas 
de Plantão” que estará disponível a partir de agosto na 
homepage  de Iwata www.city.iwata.shizuoka.jp/port/ (em 
português) ou na homepage da Associação dos Médicos de 
Iwata [Iwata-shi Ishikai ] www.iwatamed.or.jp/ (em japonês).

Aula sobre a cultura e o cotidiano de Bangladesh, e a arte de usar especiarias [spices ] com habilidade.
Data 10/ago (dom.) das 15h às 16h30
Local Indo Karē Namaste [Restaurante Indiano 

Namaste], Iwata-shi, Mitsuke 3409-1
Professora Rita Rani Sarker (Bengalesa) 
Vagas 20 pessoas (por ordem de inscrição) 
Taxa 800 ienes para o público em geral (700 

ienes para associados da Associação de 
Intercâmbio Internacional de Iwata [Iwata 
Kokusai Kōryū Kyōkai – ICE ]). ※ Com 
direito a 1 bebida e samosa

Inscrições Na ICE, até 1.º/ago (sex.), por 
telefone ou por e-mail

A falta da rotina de hábitos diários afeta o sono e também
desequilibra a liberação de hormônios, resultando em: 
● diminuição da capacidade de atenção e concentração,
● irritabilidade, e 
● estado de inquietação.

O ponto fundamental é fazer a criança dormir cedo. Pois, dormindo 
antes das 9h da noite é possível acordar bem disposto às 6h da manhã.
★ Vamos deixá-la que se exercite bastante ao sol, para 

que sinta aquele “cansaço gostoso”... Se a criança 
brincar, movimentando bastante o corpo de manhã e 
também à tarde depois das 15h, ao anoitecer seu 
apetite estará estimulado e aproximadamente às 
20h, com o cansaço no auge, a criança sentirá sono.

★ Vamos procurar não assistir televisão ou jogar 
games  até tarde da noite. A luminosidade estimula o 
cérebro, o que dificulta o sono. 

★  Vamos antecipar o horário do jantar, mesmo que 

seja um pouco. Jantar tarde é uma das causas da 
falta de apetite na manhã seguinte.
　Pratos rápidos são recomendados.
★ Vamos todos da família colaborar para proporcionar 

um ambiente onde a criança possa se sentir segura 
e tranquila.
　Músicas calmas e suaves também contribuem.
★ Vamos criar uma atmosfera onde a criança aguarde 

ansiosamente pelo dia seguinte para ir à escola.
(Colaboração: Universidade Waseda – Prof. Akira Maehashi)

Informações Ken Seibu Hokenjo Eisei Yakumu Ka (県西部保健所衛生薬務課)  Tel: 0538-37-2245  Fax: 0538-37-2603

Informações Kenkō Zōshin Ka (健康増進課)  Tel: 0538-37-2011  Fax: 0538-35-4586

Informações  Iwata Kokusai Kōryū Kyōkai (磐田国際交流協会)  Tel: 0538-37-4988  Fax: 0538-34-2496 
 E-mail: ice@iwataice.jp

Informações Kosodate Shien Ka (子育て支援課)  Tel: 0538-37-2012  Fax: 0538-37-4631

Comer

Movimentar-se
Dormir bem

mBoletim Informativo de IWATA 
Vamos ter a máxima cautela

para evitar afogamentos no mar, rio, etc.



Inscreva-se no 　　　　　　! Informações da cidade em português.
いわたホッとラインに登
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Informações Shimin Katsudō Suishin Ka (市民活動推進課)  Tel: 0538-37-4710  Fax: 0538-37-5034
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Ligue imediatamente para 110 ao testemunhar qualquer pessoa ou atitude suspeita. 

Vamos todos proteger as crianças e os estudantes da região.
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Vamos aprender algumas partes do corpo humano em japonês!
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Ligue com um traço 
a  p a l a v r a  e m 
j a p o n ê s  c o m  s u a 
respectiva palavra 
em português.

★Destina-se somente a casos leves de urgência.

Local Centro de Atendimento Emergencial de Iwata [Iwata-shi Kyūkan Center ], Kamiōnogō 51 (antiga 
piscina pública) 磐田市急患センター(上大之郷・市民プール跡地) Tel: 0538-32-5267
★Fora dos horários acima citados, dirija-se ao Hospital Geral Municipal de Iwata [Iwata Shiritsu Sōgō Byōin ].

★A relação de clínicas odontológicas está sujeita à alteração segundo a disponibilidade dos dentistas de plantão. Informe-se no Disque 
Informações Médicas do Corpo de Bombeiros de Iwata [Iwata Shōbōsho Dial Iryō Jōhō ] (磐田消防署ダイヤル医療情報) Tel: 0538-37-0124

Horário de atendimento 9h às 12h

Data 24/ago (dom.)         Horário 10h às 12h        Dr. Tomoya Katagiri
Local Iwata Shiritsu Sōgō Byōin, Ōkubo 512-3. 磐田市立総合病院（大久保）  Tel. 0538-38-5000

 1. Testa       ● ● せぼね（背骨）

 2. Ombro ● ● こし（腰）

 3. Peito ● ● せなか（背中）

 4. Costas ● ● ふくらはぎ（脹脛）

 5. Coluna Vertebral ● ● かた（肩）

 6. Cotovelo ● ● あしくび（足首）

 7. Pulso ● ● ひじ（肘）

 8. Quadril ● ● ひたい（額）

 9. Panturrilha
  (barriga da perna)

● ● むね（胸）

 10. Tornozelo ● ● てくび（手首） Resposta:

Domingo, feriado e recesso de final de ano Todos os dias
Horário de

atendimento 9:00 – 12:00 / 14:00 - 17:00 19:30 – 22:30
Especialidades 

médicas
Clínica Geral, Pediatria, Clínica Cirúrgica

[Naika, Shōnika, Geka ]
Clínica Geral, Pediatria [Naika, Shōnika ]

★ Exceto Clínica Cirúrgica.

03/ago (dom) Yamashita Shika Iin
山下歯科医院　

Iwata-shi Shinkai
新開 407 0539-62-6480

10/ago (dom) Watabe Shika Iin
わたべ歯科医院　

Iwata-shi Ōkubo
大久保 679-12 0538-38-5515

17/ago (dom) Iwata Shiritsu Sōgō Byōin Shika Kōkū Geka
磐田市立総合病院歯科口腔外科

Iwata-shi Ōkubo
磐田市大久保 512-3 0538-38-5000

24/ago (dom) Kidogami Shika Iin
きどがみ歯科医院

Iwata-shi Kodateno
磐田市小立野 252 0538-36-2378

31/ago (dom) Morihiko Shika Iin
もりひこ歯科医院

Iwata-shi Tomigaoka
磐田市富丘 174-6 0538-37-6487
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1. ひたい　2. かた　3. むね　4. せなか　5. せぼね　6. ひじ　
7. てくび　8. こし　9. ふくらはぎ　10. あしくび
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