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(Anexo) 

 Para os alunos estrangeiros que queiram ingressar no colégio (Koukou) público de 

Aichi-ken 

 Subsídio de admissão escolar para ensino médio e similares (Ministério de Educação, 

Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão) 

 

 



 1. SISTEMA DE ENSINO DO JAPÃO 

 

Explicaremos o sistema de ensino do Japão de uma forma simplificada. 

No Japão, o primário (6 anos) e o ginásio (3 anos) são considerados ensino obrigatório. Depois 

desta fase, a cada 100 formandos do ginásio, 98 ingressam no ensino médio (3 anos), e a cada 

100 formandos do ensino médio, 71 vão para a universidade (4 anos), universidade de curta 

duração (2 a 3 anos) ou escolas profissionalizantes (1 a 2 anos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por que cursar o Ensino Médio? 

No Japão são poucos os que trabalham logo depois de se formar no ginásio, sendo 1 entre 100 

pessoas. Isso se deve ao fato de que geralmente as empresas do Japão contratam pessoas 

formadas no ensino médio, universidade ou escola profissionalizante. 

Outro motivo, é que a maioria dos japoneses acreditam ser importante concluir o ensino médio 

para ampliar a capacidade intelectual, o conhecimento, a cultura geral e a técnica. Além do mais, 

com o desenvolvimento da sociedade, está aumentando os trabalhos que requerem 

especialização profissional refinada, sendo que muitas habilitações profissionais só podem ser 

obtidas depois de concluir o ensino médio. Ingressar no colegial é importante, pois irá ampliar o 

seu potencial, e assim estará investindo no próprio futuro, aumentando as possibilidades na 

escolha de um emprego. 

１ 

24 a 27 anos 

22 anos 

Pós Graduação 
 (2 a 5 anos) 

18 anos 

Universidade 
 (4 anos) Universidade de  

curta duração  
(2 a 3 anos) 

Escola 
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Colégio 

Profissionalizante 
(3 anos) 

12 anos 

Escola ginasial (3 anos) 
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 2. SOBRE O ENSINO MÉDIO (COLEGIAL) 

  Existem colégios públicos e particulares. Estuda-se de segunda a sexta-feira, aproximadamente 

das 8h30 às 16h. Além do curso regular (matérias comuns), há cursos técnicos com matérias 

ligadas à atuação profissional. 
 

 ＊ Colégio Público 

Os colégios públicos foram fundados com a arrecadação de impostos das pessoas que moram 

ou trabalham na província de Aichi.  

Há duas oportunidades de prestar o exame dos colégios públicos. (Uma escola do grupo A e 

outra escola do grupo B).  

Para ser aprovado nos colégios da cidade de Toyohashi, é importante ter boas notas.  

・Exame de conhecimento: Língua Japonesa; Matemática; Estudos Sociais; Ciências (45 minutos 

para cada matéria). Inglês (cerca de 10 minutos de teste Listening e 40 minutos de prova 

escrita) 

・Entrevista: Entrevistas individuais ou em grupos. Deverá responder perguntas em relação à 

escolha do prosseguimento escolar, suas habilidades, entre outros. A duração da entrevista 

e o conteúdo das perguntas são diferentes em cada colégio. 

・Taxa do exame:  ¥ 2.200             ・Taxa de matrícula:  ¥ 5.650 (valores do ano passado) 

・Custo de aula(mensal):  

   Para alunos que ingressaram no ensino médio de colégios públicos da província a partir de 

abril de 2014, entrou em vigor o “Sistema de subsídio de admissão escolar para ensino médio 

e similares”. As famílias que correspondem aos requisitos, para receber o subsídio deverão 

entregar o formulário de inscrição preenchido e um certificado de declaração de impostos 

(onde esteja descrito o valor do imposto de renda municipal – “shichōson minzei shotoku 

warigaku”) no próprio colégio, depois de ingressar. Confira mais informações nas páginas 

anexas. 

・Outros: despesas com uniforme escolar (social) e uniforme de Educação Física (em torno de 

¥80.000); livros didáticos (aproximadamente ¥20.000). 

  É necessário providenciar cerca de ¥100.000, até final de março. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valor aproximado dos gastos escolares mensais (sem contar a despesa com refeição) 

 Colégio público da cidade 
de Toyohashi 

Colégio público em cidades 
vizinhas 

Colégio público com 
alojamento (internato) 

Mensalidade 
Valor anual: ¥118.800 (caso se inscreva no sistema de “Subsídio de admissão escolar 

para ensino médio e similares”, o valor pode ser menor) 

Despesa da  

série e poupança 
Cerca de ¥6.000 

Transporte  Cerca de ¥15.000  

Alojamento 
Refeição 

  Cerca de ¥30.000 

 

２ 



Quadro de combinação dos grupos de colégios públicos 
 

 Escolas do Grupo A  
(05 e 06/março) 

Escolas do Grupo B  
(09 e 10/março) 

 
Curso Regular 
 
Repartição 
Mikawa 

  

Colégios com 
Cursos 
Técnicos 

  

Curso 

Integrado 

  

 

 

TOYOHASHI KŌGYŌ 
(mecânica, mecatrônica) 
(eng. elétrica, eng. 

eletrônica)(arquitetura, construção 
civil) 
TOYOHASHI SHŌGYŌ  

(negócios gerais, negócios 
internacionais, contabilidade, 
processamento de dados) 

TOYOHASHI MINAMI  
(design do lar) 

YUTAKAGAOKA (cultura do cotidiano) 
KŌ (comércio) 
TAGUCHI (ciência florestal) 
ANJŌ NŌRIN (agricultura, jardinagem) 
(ciência das flores, ciência alimentar) 

(zoologia) 
(ciência florestal) 

ASAHIGAOKA (artes) 
MEIWA (música) 
HŌRYŌ (assistência social) 

(enfermagem e higiene) 
MITO (cultura internacional) 
SHINSHIRO HIGASHI TSUKUDE KŌSHA 

(humanidade e natureza) 

TOYOKAWA KŌGYŌ 
(mecânica, mecatrônica, elétrica, 
processamento de dados) 
SEISHŌ (comércio) 

(cultura do cotidiano) 
ATSUMI NŌGYŌ  

(agricultura, jardinagem 
ambiental) (ciência alimentar) 

(ciência do cotidiano) 
MIYA SUISAN 

(ciência marítima) 
(comunicação marítima) 
(recursos marítimos) 
(alimentos marítimos)  

 
 

GAMAGŌRI 

YUTAKAGAOKA  
TOYOHASHI MINAMI  
FUKUE (há curso de assistência social, 

curso de administração e curso 
avançado) 

KŌ 

MITO 

TAGUCHI(há curso de est. da natureza) 

JISHŪKAN 
TOYOHASHI HIGASHI (há curso 
de relações internacionais)  
SEISHŌ 
KOZAKAI  
GAMAGŌRI HIGASHI 
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SHINSHIRO YŪKYŌKAN 

A partir do ano letivo de 2020 

terá curso de robótica. 

A partir do ano letivo de 2020, o curso do 

colégio NISHI passará a ser Curso Integrado. 

(Continuará tendo exame para estrangeiros).  

O grupo ainda não foi definido. 



＊ Colégio Particular 

Muitas pessoas relacionam "Colégio Particular" a uma imagem negativa de "custo alto". Porém, 

na província de Aichi, existem sistemas de ajuda para redução da mensalidade e auxílio para 

taxa de matrícula, destinado aos pais que têm filhos em colégios particulares. 

Com isso, diminuiu a diferença dos gastos comparando-se com o colégio público. Pensando 

nas despesas com transporte, às vezes fica mais em conta um colégio particular que fique 

próximo da residência, do que um colégio público longe. Há muitos colégios particulares que, 

através de cursos especiais e intensivos, alcançam ótimos resultados para ingressar em 

universidades ou para trabalhar em boas empresas depois do colégio. 

 
 

 
Exame por indicação Exame pelo sistema comum 

 Ter um objetivo concreto para 
ingressar nesse colégio. 
Pessoas com caráter e notas 
excelentes. 
Obter a indicação do diretor do 
ginásio. 

 

Matéria do 
Exame 

Prova (Língua Japonesa, 
Matemática, Inglês), redação e 
entrevista  
(Difere de acordo com o colégio) 

Prova das 5 matérias (Língua Japonesa, 
Estudos Sociais, Matemática, Ciências e 
Inglês) e entrevista  

 (Difere de acordo com o colégio) 

Depois da 
aprova- 

ção 

★Aqueles que foram aprovados no 

exame por indicação deverão 
matricular-se nesse colégio. 

★ Se for aprovado em mais de 1 colégio no 

exame pelo sistema comum (1 colégio 
particular e outro colégio público), não há 
obrigatoriedade de se matricular no 
colégio particular. 

Taxa do 
exame 

¥13.000 a ¥15.000 

Valor da 
matrícula 

Cerca de ¥200.000 

Mensali- 
dade 

(taxa de 
aula) 

 ¥30.000 a ¥37.000/mês (Em muitos colégios não se paga mensalmente, mas 
paga-se 2 ou 3 mensalidades de uma vez em cada cobrança) 

*Existem sistemas de ajuda de custo do município e da província, que variam 
conforme a renda dos pais. 

 A média das despesas mensais para um aluno de colégio particular é de 
¥ 40,000, incluindo mensalidade (taxa de aula), taxa de manutenção e taxa da 
Associação de Pais e Mestres. 

Despesa da 
série, etc. 

Cerca de ¥ 12.000 

Outros Uniforme escolar (social) e uniforme de Educação Física: cerca de ¥ 80.000 
Livros: ¥ 20.000 

 

É preciso cerca de ¥200.000 no início de fevereiro para taxa de matrícula, e mais 
¥200.000 até final de março (uniforme, livros, etc.). Ou seja, é preciso providenciar 
aproximadamente ¥400.000 até final de março. (O valor varia de acordo com o 
colégio) 
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Para alunos do Ensino Médio  
(Período integral e meio período) 

 

1. Ajuda para taxa de matrícula ¨NYŪGAKU NŌFUKIN NO HOJO¨ [não é empréstimo] 
Reembolso de parte da taxa de matrícula paga. (Não inclui alunos de cursos de meio período) 

2. Ajuda para taxa de mensalidade ¨JYUGYŌRYŌ NO HOJO¨ (inclui “Subsídio de 
admissão escolar para ensino médio e similares” do governo federal) [não é 
empréstimo] 

Reembolso de parte da taxa de mensalidade paga. (Não inclui alunos de cursos de meio 
período que trabalham) 

Classi- 
ficação 

Base da renda para recebimento: 
valor do imposto estadual  

+ imposto municipal 

Valor da 
ajuda 

referente à 
taxa de 

matrícula 

Valor da ajuda 
referente à 

mensalidade 
(valor mensal) 

 

No valor ao lado 
está incluso o 

subsídio do governo 
federal de: 

kō 1 

甲 1 
¥ 0 

¥ 200,000 ¥ 33,200 
¥ 24,750 

kō 2 

甲 2 
¥ 1 à ¥ 85,499 ¥ 19,800 

otsu 1 

乙 1 

¥ 85,500 à ¥ 257,499 

¥ 133,000 ¥ 22,100 

¥ 14,850 

¥ 257,500 à ¥ 272,499 

¥ 9,900 
otsu 2 

乙 2 
¥ 272,500 à ¥ 452,499 ¥ 100,000 ¥ 16,600 

Outros 

その他 
¥ 452,499 à ¥ 506,999 ― ¥ 9,900 

3. Ajuda especial para redução da mensalidade “Jugyōryō Genmen Shien Tokubetsu 
Jigyōhi Hojo” [não é empréstimo] 

Para pais que, durante o ano letivo, perderam o emprego ou entraram em falência, e que 
correspondam aos requisitos relativos à renda. 

4. Empréstimo educacional –“Shōgakushikin no kashitsuke” [é um empréstimo] 
Empréstimo sem juros para pessoas que tem dificuldade de continuar os estudos por motivo 

financeiro.  

Valor mensal para receber: ¥30,000 ou ￥18,000. Após findar o período que receberá os valores 

de ajuda (empréstimo), deverá começar a pagar o valor recebido em parcelas, que podem ser em 6, 
10 ou 12 anos. 

5. Empréstimo para taxa de matrícula “Nyūgakunōfukin no kashitsuke” [é um 
empréstimo] 
Empréstimo sem juros referente à matrícula para quem vai ingressar no colégio em abril. 

 
 
 
 
 
 

＊Principais sistemas de ajuda de custo para colégios particulares – Ano letivo de 2019 
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Em todos os casos, a solicitação deve ser 
feita no colégio em que ingressar. 



O TOYOHASHI SHIRITSU TOYOHASHI KŌTŌ GAKKŌ oferece cursos nos períodos diurno e 

noturno, e tem muitos alunos estrangeiros. É um colégio que adota o sistema de créditos. Se o 

aluno não conseguir os créditos necessários em uma matéria, mas conseguir a média de 

créditos exigidos para a série, poderá passar para a série seguinte. 

O curso diurno é dividido em dois turnos, um turno que inicia as aulas em horário mais cedo e 

outro que inicia mais tarde. Comparado aos colégios de período integral (públicos ou 

particulares), são menos horas de aulas, e por este motivo, são necessários quatro anos de 

estudo para alcançar os créditos necessários para se formar. Porém, também é possível o aluno 

se formar em três anos, acumulando créditos com participação em aulas extras fora dos 

horários comuns de aula. 

O curso noturno inicia no final da tarde. É servido uma merenda para os alunos antes do início 

das aulas. Assim como no curso diurno, são necessários quatro anos de estudo para alcançar 

os créditos necessários para se formar. Para se formar em três anos, assim como no curso 

diurno, é necessário participar de aulas extras fora dos horários comuns de aula. 

O colégio oferece várias opções de matérias eletivas e aulas que são ministradas com os 

alunos divididos em grupos menores, para uma melhor qualidade na orientação. Com isso, ao 

se formarem, alguns vão para a faculdade, outros para escolas profissionalizantes e outros 

começam a trabalhar. São várias as opções de prosseguimento após se formar neste colégio. 

 O colégio Toyohashi (TOYOHASHI KŌKŌ) é administrado pela cidade de Toyohashi e tem o 

custo mais baixo. Por esse motivo, vários alunos querem ingressar neste colégio, para poupar 

os pais da preocupação quanto à mensalidade.  

Além da taxa de aula (mensalidade), são necessários ¥3.000 a ¥5.000 por mês. No ato da 

matrícula são necessários cerca de ¥50.000 para materiais e gastos variados. Para os alunos 

do curso diurno é necessário providenciar o uniforme, que custa cerca de ¥60.000. 

・Taxa para prestar o exame............... ¥ 950 

・Taxa de matrícula.............. Gratuita 

・Mensalidade ........................ ¥ 2.000 (varia de acordo com a renda) 

Valores necessários até final de março para ingressar no Toyohashi Kôkô: 

・Currso do período diurno ... Cerca de ¥110,000 

・Curso do período noturno ... Cerca de ¥60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ Colégio TOYOHASHI SHIRITSU TOYOHASHI KŌTŌ GAKKŌ 
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3. OUTROS CAMINHOS A SEGUIR APÓS A FORMATURA 

 

＊ Escola Profissionalizante (Senshū Gakkō) 

Escola que tem como objetivo elevar a capacidade e a habilidade técnica que serão 
necessárias na vida profissional ou no futuro emprego. Há cursos de economia doméstica, 
culinária, informática, designer, etc.  

Na cidade de Toyohashi, existe a escola pública "Escola Profissionalizante de Economia 
Doméstica de Toyohashi": 

 

◎ Toyohashi Shiritsu Kasei Kōtō Senshū Gakkō  
  (Escola Profissionalizante de Economia Doméstica de Toyohashi) 

・ Duração do curso: 3 anos. 

・ Qualificações: habilitação para prestar o vestibular em universidades, habilitação de mestre 
em culinária, certificado de conclusão do curso de cerimônia do chá e de arte de arranjo 
floral, supervisão de higiene alimentar, Teste prático de textos para negócios. 

 

 
 

＊ Aichi Kenritsu Higashi Mikawa Kōtō Gijutsu Senmonkō 
(Centro de Treinamento Profissional Higashi Mikawa da Província de Aichi) 

É um centro de treinamento para formar e treinar trabalhadores com capacitação técnica. Para 
quem deseja futuramente trabalhar na área de construção com madeira, há 20 vagas disponíveis. 
O treinamento profissional tem duração de 2 (dois) anos. As matérias para o exame de admissão 
são Língua Japonesa e Matemática, além da entrevista. Os alunos interessados em ingressar no 
Centro de Treinamento Profissional Higashi Mikawa deverão enviar a documentação para a 
Agência Nacional de Emprego (“Shokugyō Antei Jo”). Por isso, entre em contato com o professor 
responsável para obter mais informações. 

Na província de Aichi há uma escola de treinamento profissional para portadores de deficiência 
“Aichi ken Shōgaisha Shokugyō Nōryoku Kaihatsukō” (na cidade de Toyokawa). Para fazer a 
inscrição, também deverá entregar os documentos na Agência Nacional de Emprego (“Shokugyō 
Antei Jo”). 
 
 
 

 3. EMPREGO 

Quem pretende trabalhar depois de graduar-se precisará fazer uma "consulta sobre emprego" 

junto com os pais, o professor responsável e um funcionário da Agência Nacional de Emprego 

(“Shokugyō Antei Jo). Porém, nos últimos anos, o recrutamento de alunos formados no ginasial 

foi muito baixo. Em 1995, 242 de alunos graduados no ginásio foram recrutados através da 

Agência Nacional de Empregos de Toyohashi, mas em março de 2019 foram somente 6 pessoas, 

contratadas por 3 empresas. Portanto, peça ajuda a familiares ou conhecidos para procurar um 

emprego. É preciso procurar por conta própria também. 
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  4. PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

P: Não sei nada a respeito do exame de admissão no colégio, quando e o que fazer. 
Por favor, me informe a programação anual do 3º ano do ginásio. 

 

Abril Avaliação de conhecimento (“Gakuryoku kensa”)  

Maio Prova periódica (“Teiki test Ⅰ”)  

Junho 

Reunião sobre o prosseguimento dos 
estudos depois do ginásio 

1º Questionário sobre o prosseguimento dos 
estudos após o ginásio.  

Prova periódica (“Teiki test Ⅱ”) 

・Reunião de explicação focada nos 

colégios particulares. Virão professores 
dos colégios para dar explicações. 

Julho Reunião de Pais e Mestres  

Agosto Ingresso experimental no colégio 

・Algumas escolas realizam avaliação 

de conhecimentos no final de agosto.  

・Mesmo depois de agosto, também são 

realizados dias de ingresso 
experimental nos colégios. Deve fazer 
a inscrição na escola ginasial. 

Setembro 

2º Questionário sobre o prosseguimento dos 
estudos após o ginásio. 

Avaliação de conhecimento (“Jitsuryoku 
test”) 

 

Outubro 
Início do 2º semestre 

Prova periódica (“Teiki test Ⅲ”) 
 

Novembro 

Reunião sobre o prosseguimento dos 
estudos após o ginásio 

Avaliação de conhecimento (“Gakuryoku 
shindan kensa”) 

Prova periódica (“Teiki test Ⅳ”) 

・Reunião de explicação focada nos 

colégios públicos. Virão professores 
desses colégios para dar explicações. 

Dezembro 

3º Questionário sobre o prosseguimento dos 
estudos depois do ginásio. 

Reunião de Pais e Mestres 
Avaliação de conhecimento (“Jitsuryoku 

test”) apenas para o 3º ano 

 

・Definir o colégio particular que prestará 

exame. 

Janeiro 

Prova periódica (“Teiki test Ⅴ”) 

Reunião de Pais e Mestres 
Exame de admissão do colégio particular por 

indicação (29/jan) 

・Definir o colégio público que prestará 

exame. 

Fevereiro 
Exame de admissão do colégio particular 

pelo sistema comum (04/fev ~ 06/fev) 

・Desde 2016, o exame do colégio 

público por indicação e o exame 
especial para estrangeiros é realizado 
no mesmo dia do exame comum. 

Março 

Cerimônia de formatura (previsto para 
03/mar) 

1º Exame de admissão no colégio de 
meio período (04/mar) 

Exame de admissão do colégio público  
2º Exame de admissão no colégio de 

meio período (25/mar) 

 
 
 

(Grupo A: prova no dia 05/março,  
       entrevista no dia 06/março) 

(Grupo B: prova no dia 09/março,  
       entrevista no dia 10/março) 

＊ O nome das provas e a época em que são realizadas poderá variar dependendo da escola 

ginasial.  
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P: Qual a diferença entre o colégio e o ginásio? 

A grande diferença é que no ginásio não há reprovação pelo fato de ser ensino obrigatório; 

já no colégio, caso não tire boas notas ou tenha muitas faltas, não conseguirá passar de ano 

ou se formar. 

O colégio é uma escolha do próprio aluno, para desenvolver suas capacidades e o 

conhecimento na sua área de interesse. Portanto, o aluno que não tiver interesse em 

estudar não conseguirá se formar. 

P: Quais os requisitos necessários para entrar no colégio? 

Qualquer pessoa que seja maior de 15 anos, e que tenha o diploma de conclusão do 

ginásio do Japão ou tenha se formado na escola primária e ginasial no exterior (total de 9 

anos de estudo) tem o direito de prestar o exame de admissão. 

P: E quanto aos livros didáticos, onde poderemos comprar? 

Os livros didáticos do primário e ginásio são distribuídos gratuitamente, porém no colegial 

os livros são pagos. A aquisição dos livros é feita na escola, depois da matrícula. O custo é 

de aproximadamente ¥20.000 a ¥30.000. 

P: O que é “Naishinten”?  

O “Naishinten” é a nota do relatório de averiguação do aluno (“Chōsasho Hyōtei”). É 

calculado somando-se o total das nove matérias, avaliadas com nota de 1 a 5 cada uma. A 

avaliação é baseada nas notas do 3º ano do ginásio. No exame pelo sistema comum, os 

alunos são avaliados através da nota das provas do exame e a nota "naishinten" do relatório 

“Chōsasho Hyōtei”. Por isso, as notas do 3º ano do ginásio são muito importantes.  

P: O uniforme social e o de Educação Física são definidos? Qual é o custo? 

A maioria dos colégios tem uniforme social próprio definido, assim como o uniforme de 

Educação Física e a sapatilha de uso escolar. O preço varia de acordo com a escola, mas o 

custo aproximado do uniforme social e de Educação Física fica em torno de ¥100.000. O 

uniforme social é adquirido no dia da matrícula no colégio, por isso neste dia é necessário 

levar o valor da taxa de matrícula, o valor para reserva do uniforme e dos livros didáticos. No 

curso noturno dos colégios de meio período e dos cursos por correspondência não há 

uniforme. 
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P: Como estamos em dificuldade financeira, penso em trabalhar e ir para o 
colégio. Isto é possível? 

Há muitas pessoas que pensam em trabalhar e continuar os estudos. No colégio de meio 

período (noturno) é possível trabalhar durante o dia e estudar a noite. Na cidade de 

Toyohashi, há dois colégios de meio período: TOYOHASHI SHIRITSU TOYOHASHI KŌKŌ 

e o KENRITSU TOYOHASHI KŌGYŌ KŌKŌ. Em cidades próximas, temos o GAMAGORI 

KŌKŌ (Gamagori-shi Uehonmachi) e o ARAI KŌKŌ (Kosai-shi Arai-chō) os quais também 

oferecem curso noturno.  

O colégio de meio período foi criado para jovens que querem trabalhar e continuar os 

estudos. Por isso, se trabalha mais de 90 dias por ano, mesmo que seja serviço temporário 

(“arubaito” ou “part”), pode receber ajuda de despesas escolares, como custo dos livros 

didáticos. Há também colégios de ensino por correspondência, onde é possível obter o 

certificado de conclusão de Ensino Médio (diploma). (Exemplo: KENRITSU KARIYA 

HIGASHI KŌKŌ, AICHI SANGYŌ DAIGAKU MIKAWA KŌKŌ, etc.) 

 

P: Depois de ingressar no KŌKŌ (colégio), penso em trabalhar (fazer 
ARUBAITO). Isto é possível? 

No caso de colégio de meio período, estudar e trabalhar é um pré-requisito, portanto, o 

ARUBAITO é incentivado. Porém, no caso dos colégios de período integral, na maioria dos 

colégios é preciso ter autorização do colégio para fazer ARUBAITO. Sendo assim, consulte 

o professor depois de ingressar no colégio. 

P: O que é ingresso experimental do colégio (TAIKEN NYŪGAKU)? Quais são os 
cuidados que precisamos ter nesta visita? 

O ingresso experimental no colégio é para os alunos do 3º ano do ginásio visitar um 

colégio ou uma escola profissionalizante, para observar as aulas e as atividades de bukatsu 

para conhecer como é o colégio. Se tiver interesse em conhecer ou pretende prestar exame 

nesta escola, deverá se inscrever no ingresso experimental e aproveitar a oportunidade 

para esclarecer dúvidas: “Como é a aula de mecânica no colégio industrial (KŌGYŌ 

KŌKŌ)? O que se aprende no curso de um colégio comercial (SHŌGYŌ KŌKŌ)? ”. 

O formulário para se inscrever para a visita é distribuído na escola ginasial. Ele deve ser 

preenchido e entregue ao professor. O aluno poderá visitar vários colégios. No entanto, se 

fizer a inscrição deverá ir sem falta. No dia, deverá ir bem vestido (com o uniforme social 

do ginásio) e se comportar bem. 
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P: Até quando se deve decidir o que fará depois de se formar no ginásio 
(prosseguimento escolar)?  

Decidir até o mês de outubro se continuará os estudos ou ingressará no mercado de 

trabalho.  

Se for continuar os estudos, na Reunião de Pais e Mestres de dezembro será decidido em 

quais tipos de colégio o aluno irá prestar o exame, um entre os itens abaixo (A ~ D): 

 

A: Prestar exame somente para o colégio particular.  

B: Prestar exame para o colégio particular e público.  

C: Prestar exame somente para o colégio público.  

D: Prestar exame para escola profissionalizante.  

P: Quais matérias cairão nos exames de admissão? 

Difere muito de colégio para colégio, porém, o exame do colégio público (KŌRITSU KŌKŌ) 

pelo sistema comum consiste em: no 1º dia, prova das 5 matérias (Língua Japonesa, 

Matemática, Estudos Sociais, Ciências e Inglês) e no 2º dia a entrevista. 

No caso do exame por indicação de colégio particular, geralmente os alunos fazem o 

exame de 3 matérias (Língua Japonesa, Matemática e Inglês) e a entrevista. Em alguns 

colégios há também redação. Converse com o professor sobre os detalhes do tipo de exame 

do colégio que você escolheu. 

P: Como é a entrevista do exame de admissão? 

Nos casos do exame do colégio público pelo sistema comum, todos os candidatos passam 

pela entrevista. São feitas perguntas sobre o motivo que levou a escolher aquele colégio e 

sobre a vida escolar durante o ginásio. Dependendo do colégio, varia como a entrevista é 

realizada, em grupo ou individualmente; e o tempo de duração de cada entrevista por aluno. 

Os alunos do exame pelo sistema de indicação e pelo sistema comum fazem entrevistas 

separadamente. A entrevista do exame pelo sistema de indicação vale para a entrevista do 

exame pelo sistema comum. No sistema de indicação, farão perguntas onde o aluno deverá 

responder, em cerca de um minuto, sobre suas habilidades. 

No ginásio os alunos terão orientação especial e treinamento para a entrevista do exame. 

Por isso, se tiver dúvidas, peça ajuda ao professor. 
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P: Dizem que no TOYOHASHI NISHI KŌKŌ e TOYOKAWA KŌGYŌ KŌKŌ existe 
exame para alunos estrangeiros. Como é esse exame? 

 ★ Exame de seleção para candidatos estrangeiros 

Nos colégios públicos da província: TOYOHASHI NISHI KŌKŌ (curso integrado – SŌGŌ 

GAKKA) e TOYOKAWA KŌGYŌ KŌKŌ (curso industrial – KŌGYŌ KA), existe um sistema 

de seleção especial para alunos estrangeiros que oferece assistência na língua japonesa e 

nas matérias escolares para alunos que ingressarem através deste sistema. Os critérios 

para fazer o exame por este sistema são: - Aluno e pai(s) residirem na província de Aichi; - 

Ter nacionalidade estrangeira; - Ter ingressado na escola japonesa a partir da 4ª série do 

primário, ou ter ingressado antes da 4ª série mas tem motivos especiais que possa ser 

considerado.  

O exame por este sistema é realizado igualmente ao exame por indicação. Deve 

estabelecer o colégio e o curso como primeira escolha, e prestar também através do exame 

comum (no mesmo colégio e curso, o aluno presta o exame por dois sistemas: sistema 

especial para estrangeiros e sistema comum). Sendo assim, o aluno fará o exame escrito de 

cinco matérias do sistema comum em um dia, e no dia seguinte fará a entrevista. Além 

disso, no dia da entrevista, fará também o exame especial para alunos estrangeiros. Uma 

prova escrita de conteúdo básico de três matérias (Língua japonesa, Matemática e Inglês), 

que contém a leitura dos KANJIs (45 minutos de prova). Na entrevista, deverá responder 

perguntas sobre o que foi apresentado no relatório de indicação, falar sobre as próprias 

habilidades em um minuto, além de responder as perguntas voltadas para os candidatos 

pelo sistema comum. 

Primeiramente será avaliado pelo sistema especial para alunos estrangeiros, onde a 

aprovação será definida através da soma da avaliação do relatório entregue ao colégio, o 

resultado da prova para alunos estrangeiros e o resultado da entrevista.  

Caso o aluno não seja aprovado pelo sistema especial para alunos estrangeiros, o aluno 

concorre as vagas do sistema comum, sendo avaliado pelos critérios do sistema comum. 

Pelo sistema comum, o aluno tem direito de escolher uma segunda opção de colégio. 

Consulte o professor do ginásio para mais informações. 
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P: Fiquei sabendo que na prova da escola de meio período os KANJIs da prova 
tem leitura em HIRAGANA. Como é essa prova? 

Nos exames de admissão dos colégios públicos de meio período (TEIJI SEI), apenas no 

primeiro exame (primeira chamada), existe uma assistência especial, onde a prova escrita 

vem com a leitura dos KANJIs e a entrevista é individual. Os alunos que podem se beneficiar 

desta assistência são: 

(1) Alunos que possuem nacionalidade estrangeira; ou cujo os pais possuem nacionalidade 

estrangeira; ou outros motivos especiais. 

(2) Alunos que ingressaram na escola japonesa a partir da 4ª série do primário; ter 

ingressado antes da 4ª série mas tem motivos especiais que possa ser considerado; ter 

tempo de permanência no Japão igual ou menor a 6 anos. 

Busque maiores informações com o professor da escola ginasial. 

 

 

 

P: Tenho interesse em computação. Existe alguma escola nessa área? 

Existem escolas técnicas na área de computação. Os cursos podem ter o nome de 

“Business”, “Comunicação” ou outros. Aprendem desde softwares básicos da área de 

“business” até técnicas e conhecimentos de sistemas de comunicação. Algumas escolas 

técnicas também oferecem o currículo do ensino médio comum.  

Além das escolas na área de computação, existem também escolas nas áreas de culinária, 

fashion designer, eletricista e outros, para os que desejam obter certificados que possam ser 

úteis no futuro.  

Escolas técnicas são escolas privadas, e os valores são altos. Além da mensalidade das 

aulas, existem taxas extras para o aprendizado de conhecimentos técnicos e gastos com 

materiais para aulas práticas. Além disso, nas escolas que oferecem também o conteúdo do 

currículo do ensino médio comum, o valor dessas aulas é cobrado separadamente.  

Varia muito de escola para escola, mas o exame de admissão fica em torno de ￥15,000 a

￥20, 000. No ato da matrícula, além do valor da matrícula é necessário pagar taxas de aulas 

práticas e taxas de manutenção da instalação. Além disso, dependendo da escola técnica é 

necessário providenciar materiais como kit de facas ou conjunto de tesouras, ou é cobrado à 

parte, taxas de materiais específicos para o curso. 

O valor gasto no primeiro ano fica em torno de 1 milhão a 1 milhão e meio de ienes. 

Deve-se verificar o valor total do curso até se formar, e ter um planejamento para 

providenciar os valores necessários ao decorrer do curso. Existem ajudas de custo para 

estes cursos. Verifique com o professor da escola. 
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  Eu cheguei no Japão, pela primeira vez, quando estava na 5ª série. Por não saber nada do 

idioma japonês, da cultura local e outros, me senti muito insegura ao ingressar na escola primária 

do Japão. Mesmo assim, fui aprendendo pouco a pouco o idioma japonês, me acostumando com 

a vida escolar, mas quando passou cerca de um ano que ingressei na escola, devido as 

circunstâncias da minha família, retornei para o meu país de origem. Após frequentar a escola 

primária e ginasial no meu país, voltamos ao Japão. Já estava no mês de janeiro e eu estava no 

2º ano do ginasial. 

  Como era minha segunda vez no Japão, eu sabia um pouco de japonês, mas não conseguia 

acompanhar nada das matérias da escola. Eu tinha alguns amigos, mas quando falavam sobre o 

colegial, o prosseguimento escolar, eu não entendia nada do assunto. Também não conseguia 

conversar sobre isso com meus pais, pois também não conheciam o sistema dos exames de 

admissão do ensino médio no Japão. Todos os dias sentia uma enorme solidão. Foi nessa época 

que o professor da classe e o professor da sala internacional me chamaram para conversar. 

  Os professores, com a ajuda da tradutora, falaram sobre a minha situação, e eu consegui dizer 

para eles o quanto me sentia perdida, sem saber o que fazer. Eles me deram muita atenção. 

Apresentaram aos meus pais, que nada sabiam sobre o sistema de ingresso no colegial, a 

reunião que a prefeitura organiza sobre o prosseguimento escolar, e conversaram 

detalhadamente com meus pais na reunião individual da escola. Assim, com o apoio das pessoas 

que estavam ao meu redor, me dediquei aos estudos com o objetivo único de entrar no colegial.  

  Consegui ingressar no colegial que desejava e entrei no time de Inglês da escola. Entrei porque, 

desejava no futuro, morar sozinha e trabalhar em um hotel onde houvesse muitos hóspedes 

estrangeiros. Para me aproximar cada vez mais de meus sonhos, estudei diariamente e fiz testes 

de conhecimentos de Inglês para obter certificados.    

  A mensagem que desejo passar a vocês é: “Os caminhos se abrem em nossas vidas através de 

nossa determinação”. Mesmo que nossos pais e irmãos não conheçam sobre o sistema no Japão, 

sempre haverá pessoas ao nosso redor que poderão nos ajudar. Quando surgirem dúvidas sobre 

o prosseguimento escolar, mesmo que você não fale muito bem o idioma japonês, tenha coragem 

de perguntar sobre o assunto para os seus professores e colegas. Tenho certeza que encontrará 

respostas para te direcionar. Eu também ainda estou caminhando para realizar meus sonhos. 

Vamos nos esforçar juntos!  

 

 5. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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  Em 1990 começou a entrar crianças estrangeiras nas escolas primárias e ginasiais de 

Toyohashi. Atualmente existem mais de 1800 alunos matriculados. Muitos alunos dão 

prosseguimento aos estudos pensando no futuro aqui no Japão. Alguns já prosseguiram para a 

faculdade, já trabalham como professores, trabalham na prefeitura, e outros. Mas por outro lado, 

ainda existem alunos que devido às dificuldades com o idioma, cultura, costumes e outros, 

perdem o interesse pelos estudos e vão se afastando cada vez mais da vida escolar.  

  Existem muitas diferenças entre o sistema educacional japonês e o sistema educacional de 

outros países. Mesmo residindo há muitos anos no Japão, os pais sentem muitas dificuldades. 

Quando se é recém-chegado no Japão, as dúvidas e os problemas enfrentados são ainda 

maiores. Mas em qualquer situação, o mais importante é proporcional uma boa base 

educacional para o futuro das crianças.  

  No Japão, até os quinze anos o ensino é obrigatório, não sendo permitido por lei, para alunos 

japoneses, abandonar os estudos ou começar a trabalhar. Isso se dá devido à necessidade de a 

criança receber educação escolar até os quinze anos de idade. Para ingressar no ensino médio 

no Japão, é necessário ter o certificado de conclusão dos estudos no ginásio do Japão ou do pais 

de origem. 

  Alguns jovens nos procuram, desejando retomar os estudos depois de alguns anos que desistiu 

da escola ginasial. Porém, sem ter se formado no ginasial do Japão ou mesmo no país de origem, 

exigirá um enorme esforço para que se possa retomar os estudos. 

  Pedimos aos pais que não permitam que seus filhos abandonem a escola tão facilmente. 

Quando encontrar alguma dificuldade, procure a escola ou a secretaria de educação de 

Toyohashi. Juntos tentaremos encontrar a melhor maneira de solucionar o problema.   

  Na secretaria de educação de Toyohashi, estamos à disposição para consultas e dúvidas em 

relação à educação das crianças. Os horários de atendimento com intérpretes são os do quadro 

abaixo. Sintam-se à vontade para nos procurar. 

 

Local: Prefeitura de Toyohashi - Tel.: (0532) 51- 2077 

11º andar “Balcão de Orientação sobre Educação e Escolas Japonesas ” 

- Consultas em português: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feiras  11h00 às 15h30 

- Consultas em espanhol: 3ª feira   11h00 às 15h30 

- Consultas em Tagalog: 4ª feira  11h00 às 15h30 

- Consultas em japonês de fácil compreensão: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feiras 13h00 às 17h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. O MAIS IMPORTANTE 
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