
Os estudantes de medicina da universidade de Shimane abrem o espaço de co-estudo 'TEGO 

HOME' para estudantes do ensino médio. 'TEGO' significa 'ajuda' no dialeto Izumo. Queremos 

construir um espaço aconchegante e confortável e ajudar um ao outro. Por que você não vem 

estudar conosco? Quem vier será bem-vindo !!

Espaço de estudo gratuito 

「TEGO HOME」

Apoiado pelo Conselho de Educação da Cidade de Izumo

Oferecemos um espaço de estudo para alunos do ensino médio!!

HP↓

＜ Como aderir ＞
１．Quando você se inscrever, envie-nos seu 
(① Nome completo, ② Nome escolar, ③ Grau/Série, 
e ④ Informações do contato do responsável). 
Envie as informações por e-mail ou no formulário de 
inscrição do Google, na parte inferior deste folheto. 

２．Usamos o aplicativo "Zoom cloud meeting".
Por favor, faça o download do aplicativo Zoom.

３．Nós enviaremos a você nossa URL de Zoom. Por 
favor, clique nessa URL. 

～ Todos os sábados ＊online～

～ Uma vez por mês ＊offline～
＜ Conteúdos＞
Você pode estudar seu livro didático ou lição de casa, como quiser. E quando você tiver uma 
pergunta, você pode perguntar aos voluntários a qualquer momento.  Nós não somos 
professores profissionais, mas podemos pensar juntos e tentar encontrar uma resposta com 
você!! Também temos um mini-jogo em tempo de intervalo!!

Primeiramente, registre-se como membro aqui ↓
Quando você se inscrever, envie-nos seu 
① Nome completo, ② Nome escolar, ③ Grau/Série, e ④ Informações do 
contato do responsável. Envie as informações por e-mail ou conta oficial da 
LINE, na parte inferior deste folheto. Se você tiver alguma dúvida, não hesite 
em perguntar.

Eo email :  tegohome.shimane＠gmail.com   
Responsável : Estudante do 5º período da 
Universidade de Shimane: Kurumi Kasai

★Formulário 
de LINE→

Público-alvo： Adolescentes

Encontro ： Sábado
10:00~12:00 ou 14:00~16:00

Coisas a trazer ：
Livro didático, trabalhos de casa

Localização ：Santuário Enya

※ Desculpe, mas não sabemos falar português. 
Por favor, use japonês ou inglês. 

Verifique a programação e a 
localização na página inicial 
ou no SNS e fique à vontade 
para visitar!


