
 

Informações sobre escolha de Escolas Públicas 

Novo ciclo、Primário・Ginásio 
 

 

●Escolha opcional de escolas públicas 

   Independentemente de motives, as escolas poderão ser 

escolhidaspelos pais e pelas crianças, tanto no primário como no ginásio。

Mas deverão ser preservadas a segurança e a distância entre a residência 

e a escola 

Alunos  Crianças que irão ingressar no primário e no ginásio 

Documentação  No final do mes de novembro todos terão em mãos o「Boletim 

Escolar」e o「Folheto da escolha de escola」enviados pelo setor 

educacional 

※O panfleto terá o nome das escolas, o período e será enviado após o 

mes de novembro ou poderá ser checado na home-page｡※Caso o número 

de estudantes ultrapassar o número de vagas, haverá sorteio 

●Pedidos de outras escolas 

 Se houver um grande motivo de querer ir para escolas que não constarem 

nas listas, poderão entrar com pedido extra。 

Motivos desses pedidos※Itens ②e③ são escolas do primário。 

①  Mudança de residência já determinada 

②  Motivos de que os responsáveis terão que ser parentes de outra região 

③  Casos de que os responsáveis trabalham durante o dia em outras regiões 

e a criança terá que se deslocar após a escola até esse local 

④  Casos de doenças em que sera difícil ir até a escola prevista 

⑤  A criança terá que ir à escola com irmãos 

 

Documentos necessários 

Comprovante do motivo、carimbo do nome、boletim（caso já tenha em mãos） 

No mes de outubro、juntamente com esses documentos, comparecer no setor 

responsável      ☎366－7457  

※Não há necessidade para crianças que quiserem ingressar na mesma área。  

※Procurar o mesmo setor para àqueles que irão mudar de endereço。  

※Procurar o Setor Educacional   （☎366－7461）。 
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Visita ao depósito de lixo,  

somente para estrangeiros 
 

 
  

Data 10 de novembro (terça), encontro às 8.50 horas na entrada do 

sub-solo da Prefeitura、e volta prevista para às 12.15 horas  

Visita ao Depósito de lixo do Centro Wanagaya Clean 

Somente para estrangeiros residentes na cidade de Matsudo, a partir de 

6anos de idade  

Até 20 pessoas（※ caso sejam menos de 10 pessoas, o passeio será 

cancelado。）  

Participação gratuita 

Informações até o dia 23 de outubro (sex) ligando para o Setor de Sanidade 

ambiental  ☎704-2010 
 

 

 

    Museu Histórico de Tojou 

Exposição da Era Meiji e seus heróis de guerra  

 
 

     Os guerreiros Tokugawa e Akitake、 sua história e os caminhos 

percorridos・a cultura da época e os efeitos decorrentes serão expostos。

O antes e depois da Era Meiji・o resultado dos combates, e explicações 

da vida dos dois guerreiros。 No museu de Tojou todos poderão sentir o 

que Tokugawa Yoshinobu e sua tropa, seus aliados construíram e o que 

pensavam na época para mudar e ter uma nova Era。 

 

Período    De 10 de outubro (sab)～23 de novembro (feriado) 

Fechado    Segundas feiras (aberto nos feriados e fechado no dia 

seguinte) 

Horário de atendimento    Das 9.30～16.30 (encerramento às 17 horas) 

Ingressos    Entrada  geral  240 yens。Entrada extra 150 yens 

Informações  Museu histórico Tojou   ☎362－2050 
 


