
Senhores Pais de Familia                                                       ポルトガル語 

                                                            Escuel Shiritsu Dai Ni Tyugakou 

              連絡メールの保護者登録について 

          Sobre o registro para receber os e-mails de emergência   

Nossa escuela, têm enviado mensagens de emergência para todos os interessados, através de 

mails(mails a telefones celulares o computadores). 

Pedimos aos pais, se inscrever neste sistema para poder receber as mensagens. 

 

1-Comunicados por e-mail. Características do sistema: 

  Serviço em que poderá recebir e-mails enviados pela escola a computadores o telefones 

celulares.  

O uso deste servico será gratuito. 

Se protegerá la privacidade. Não se usará nenhuma informação para outro objetivo. 

 

2-Modo de uso 

Para os que sesejam inscrever deverão enviar un mail vazio ou con un ponto(.)ao 

[touroku＠education.ne.jp] e em caso de querer inscrever por meio  

De telefone celular poderá usar o código URL que apresentamos a direita. 

Logo receberá un e-mail de registro. Ao receber, abrir e encontrará uma  

direção delineada e marcadas en azul, marque esta direção, entrando 

assim na  página de registros.  

O procedimiento lhe peguntará: (escreva os 8 numeros abaixo)   

Nome da escola 学校名 伊勢崎市立第二中学校（ Isesaki Shiritsu Dai Ni 

Tyugakou(em japones) 

ID da escola 学校認証 ID ５９５０－１２１１ 

Depois de inscrever apontar o Mail address e o password com o que há registrado. 

En el caso de mudança de address necesitará destes dados.  

Mail adress: Password: 

*password:letras minúscula e numeros 

3-Pontos de cuidado em seu uso: 

1-No caso de não poder concluir com o procedimento, certifícar de que sua segurança está 

permitindo este sistema (pode incluir en sua lista esta página e/ou aceitar o recebimento desta 

página) 

-Aceitar recebimiento do [renraku＠education.ne.jp] 

-Aceitar mail vindo de URL 

Também poderá consultar com sua companhia telefônica 

2-As informações que vocês deram no momento da inscrição, será necessario na  hora da 

confirmação, portanto, escrever os datos corretamente. 

3-En caso de mais dúvidas para a inscrição, puede consultar por meio de um e-mail 

até :[mailmail＠education.jp] 

Ao fazer a consulta no esqueça de colocar o nome da escola e seu nome. (Horario da consulta: 

de segunda a sexta: 9:00 até 17:00 

 

4-En caso de mudança de dados 

En caso de mudança de mail address, fazer a mudança dos dados conforme abaixo: 

*Em  caso de ter esquecido o seu password: 

Envie novamente um e-mail vazio para a página de inscrição e registre  

logo um novo password. 

*Em caso de mudar seu mail adress: 

Entrar na  pagina e fazer a mudança de address. Logo registre seu novo  

address e o password. 

*Em caso de mudança de conteúdo no registro: 

Entre na página de mudança de dados por meio do código URL que  

 Apresentamos do lado direito. 

 -Nesta ocasião, escrever o mail address y password. 

 -Site dos pais responsáveis  https://renraku.education.ne.jp/parent/ 
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