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************************************************************************************* 

Curso de Japonês Prático e Divertido para Estrangeiros 
- Aulas em grupo pequenos 
- Atividades para compreender a cultura japonesa e a prevenção de desastres 

Período da manhã: terças e sextas das 9h50 às 11h50 
1o período: 14 de abril a 3 de julho (22 aulas); 12.100 ienes 
2o período: 15 de setembro a 4 de dezembro (22 aulas); 12.100 ienes 
3o período: 12 de janeiro a 12 de março de 2021 (17 aulas); 9.350 ienes 

*Haverá creche (Gratuito para crianças maiores de 1 ano) A apostila será cobrada a parte. 

Período noturno toda quarta-feira das 18h30 às 20h30 
1o período: 15 de abril a 15 de julho (12 aulas); 6.600 ienes 
2o período: 2 de setembro a 9 de dezembro (15 aulas); 8.250 ienes 
3o período: 13 de janeiro a 10 de março de 2021 (9 aulas); 4.950 ienes 

*Não haverá creche A apostila será cobrada a parte. 

 
Local: Centro Internacional de Kawasaki 
Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 
Tel.: 044-435-7000 e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 
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Há muitos parques e áreas verdes atraentes em Kawasaki. Entre esses, 
indicaremos alguns onde a floração das cerejeira é deslumbrante. Não deixe de ir! 
 

Parque Yumegasaki Koen 
(Saiwai-ku, estações JR Shin-Kawasaki ou Kashimada) 
Com cerejeiras plantadas em vários lugares do parque e mesmo dentro zoológico, é 
possível apreciar tanto os animais como as flores de cerejeira. 
Cerca de 400 pés de Somei-yoshino, Yamazakura e outras variedades de cerejeiras. 
 

Sumiyoshi-Zakura 
(Nakahara-ku, estação Motosumiyoshi das linhas Tokyu Toyoko ou Tokyu Meguro) 
Alameda de cerejeiras que florescem como se projetassem sobre o rio. 
Deslumbrante floração dos pés de Somei-yoshino ao longo de 2 km do rio Shibukawa. 
Também é possível apreciar a floração no parque "Nakahara Heiwa Koen",  
localizado nas proximidades. Cerca de 250 pés de Somei-yoshino. 

Locais Famosos para Apreciar  
a Floração das Cerejeiras em Kawasaki 
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********************************************************************************* 

 

Vamos experimentar a cozinha polonesa! 
Oportunidade para conhecer a cultura polonesa, desfrutando sua culinária. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 

 
Festival Internacional de Kawasaki 

Julho! Mês em que acontece o famoso Festival Internacional de Kawasaki. 

É um dia no qual você poderá ver e sentir o mundo de perto. 

Realização de exposições e exibições por pessoas de vários países. Não deixe de vir! 

Data e horário: domingo, 5 de julho, das 10h00 às 16h30 

Local: Centro Internacional de Kawasaki 

************************************************************************************ 

Serviço de Consulta para Estrangeiros  
do Centro Internacional de Kawasaki 
Está com problemas? Precisa de ajuda? (GRATUITO) 

★ Atualmente não há mais o serviço de tradução de documentos. 
 

Horário de consulta: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 Linha direta: 044-455-8811 

Idioma Dia da semana   Idioma Dia da semana 

Inglês segunda à sábado   Chinês segunda à sábado 

Português terças e sextas   Espanhol terças e quartas 

Coreano terças e quintas   Tagalo terças e quartas 

Vietnamita terças e sextas   Tailandês segundas e terças 

Indonésio terças e quartas   Nepalês terças e sábados 

 

＊Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 
(Somente em japonês, mas é possível agendar intérprete. Serviço pago.) 

Data e horário: 19/04 (domingo), 17/05 (domingo) 14:00～16:00 
Local: Centro Internacional de Kawasaki  2º andar na sala de reunião da Associação 

2020 

Data e horário: sábado, 6 de junho, das 11h00 às 14h30 

Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Culinária 

Professora: Sra. Anna Izumi (泉 杏奈) 

Vagas: 20 pessoas (será realizado um sorteio, caso haja muitas inscrições) 

Haverá creche (necessário reservar; crianças maiores de 1 ano) Gratuito 

Taxa de participação: 1.570 ienes (pago no dia) 

Modo de inscrição: Através de um cartão-resposta. Até 2 pessoas por inscrição 

1) Nome do curso "Cozinha polonesa" 

2) Nome (no caso de 2 participantes, o nome de ambos) 

3) Endereço 

4) Endereço de e-mail e número de telefone para contatado durante o dia 

Prazo de inscrição: segunda-feira, 18 de maio 

* Somente inscrições recebidas dentro do prazo. 

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

* Mais detalhes no folheto, site e Facebook ou consulte a Associação Internacional da Kawasaki. 

 

Confraternização através da Culinária 


