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I.  SISTEMA EDUCACIONAL NO JAPÃO 

1. Sistema educacional do Japão 

No Japão, mais de 95% dos alunos que concluem o ensino fundamental ingressam no ensino médio. 

Completando somente o ensino fundamental as opções de trabalho ficam limitadas. As ofertas de emprego 

também são muito reduzidas se comparado com o nível médio, isto porque na maioria das empresas uma 

das condições para admissão é ter o nível médio completo. 

Para ingressar ensino médio, é necessário ser aprovado no teste de seleção. No ensino médio existem 

escolas onde os estudos são voltados para o trabalho, mas a maioria são preparatórias para o ensino superior. 

A escolha da escola implica também na escolha da profissão a ser seguida.  

 Portanto pense bem sobre sua possibilidade e carreira de futuro, consulte os familiares e professores. 

No ensino fundamental não há reprovação no Japão. Porém, no ensino médio e superior, se o aluno não 

atingir a pontuação necessária, e a frequência determinada, haverá a possibilidade de ser reprovado ou 

mesmo de não se formar.  

E mais de 50% continuam os estudos, seguindo para o nível superior. Incluindo as faculdades de curta 

duração e as escolas profissionalizantes este percentual sobe para 80%. Concluindo o ensino superior, as 

opções de trabalho aumentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Requisitos para ingressar no Ensino Médio 

Ter completado 15 anos até o dia 1º de abril do ano em que irá ingressar e cumprir qualquer uma das  

3 condições listadas abaixo. 

(1) Os alunos formados nas escolas ginasiais japonesas ou que vão se formar em março.  

(2) Os alunos que concluíram o 9o ano do ensino fundamental no exterior.  

(3) Os formados nas escolas estrangeiras no Japão (escolas brasileiras etc.) não estarão qualificados para 

prestar o exame de admissão no ensino médio na província de Shizuoka.  

Anualmente no fim do mês de outubro há o [Exame de avaliação dos conhecimentos equivalente ao 

Ensino Fundamental 2] “Chugakko sotsugyo teido nintei shiken”, sendo a aprovação imprescindível. 

Informações: Tokubetsu Shien Kyoiku-ka (Setor de Apoio Educacional Especial) Tel: 054-221-2942 

Universidade 
de curta duração 

(Tanki Daigaku) 

2 anos 

Pós-Graduação 

(Daigakuin) 

2-5 anos 

Universidade 

(Daigaku) 

4 anos 

Curso Técnico 

(Senmon Gakko) 

1-3 anos 

Curso colegial (Koukou)  3-4 anos  Ensino Médio 

Curso Ginasial (Chugakko)  3 anos  Ensino Fundamental 2 

Colegial 

Técnico 

(Kosen) 

5 anos* 

Pré-escola (Youchien) Creche (Hoikuen) 

*Após a formação do colegial 

técnico é possível a 

transferência para a faculdade. 

 

 

12 a 15 anos  

 

De 6 a 12 anos  

(início do ensino obrigatório no 

ano que completa 7 anos) 

Curso Primário (Shogakko)  6 anos  Ensino Fundamental 1 

ensino obrigatório 
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II.  TIPOS DE SISTEMA DE ENSINO MÉDIO 

Há 3 tipos de sistema de acordo com o período de estudo. Abaixo, especificamos os exemplos gerais.  

Convém adquirir e consultar os informativos das respectivas escolas [Gakkou an’ai]. Aos que queiram 

receber este informativo, favor solicitar a secretaria do colégio interessado ou ao professor do seu ginásio. 

1- Cursos com Sistema por ano de estudo “Gakunen-sei” e sistema de matérias “Tan-i-sei” 

“Gakunen-sei” Sistema por ano de estudo: Igual ao curso ginasial terá que passar pelo 1º, 2º, 3º ano. 

“Tan-i-sei” Sistema por matérias: É dividido por horas de aula e uma matéria e chamada de Tan-i.  

É necessário concluir as determinadas matérias em 3 ou 4 anos. 

2-Tipos de cursos 

 Curso regular  Aprendizado que abrange conhecimentos e aptidões necessárias futuramente, estudando 

principalmente matérias e disciplinas regulares. As escolas possuem características próprias como: escolas 

que ministram aulas objetivando o ingresso em universidades, e escolas com curso especializado em 

determinadas áreas. 

 Curso técnico  Educação profissionalizante que visa o aprendizado padrão em determinadas áreas. 

Havendo a possibilidade de especialização em diversas áreas como: agronomia, indústria, comércio, 

previdência social, etc.. Também disciplina como: ciências, matemática, artes, culturas internacionais etc..  

São várias qualificações que podem ser adquiridas, na área de Agronomia, Indústria, Comércio, etc.  

 Curso geral  Curso especializado, conforme à expectativa, característica e interesse do aluno, 

selecionando entre Matéria regular, agronomia, indústria, comércio, previdência social e outros. 

“Zennichi-sei” 

Período Integral 

(Públicas e particulares) 

“Teiji-sei” pública 

Período Parcial 

(escolas públicas) 
“Tsushin-sei” 

Sistema à distância 

(escolas públicas e particulares) 
“Gakunen-sei” “Tan-i-sei” 

Sistema por ano de estudo   

/ Sistema de matérias 

“Gakunen-sei” 

Sistema por ano  

de estudo 

“Tan-i-sei” 

Sistema de 

matérias 

Todos os dias 

8:30～16:00 

Todos os dias 

17:30～21:00 

Todos os dias 

Período da manhã,  

tarde ou noturno 

Os alunos estudam as matérias em casa, 

apresentam trabalhos, recebem as 

correções e as orientações. 

 As aulas presenciais ocorrem algumas 

vezes por mês para receberem as  

orientações diretamente do professor. 

3 anos 
4 anos 

Há a possibilidade de concluir em 3 anos 

Mais de 3 anos 

É possível se formar obtendo  

acima de 74 matérias. 

Curso regular *1 

Curso Técnico *2 

Curso geral *3 

Curso regular 

Curso Técnico 

(indústria, comercial) 

Curso regular Curso regular 

Consultar p. 14-16, 

18-19 

-p. 17 

-Dependendo da 

 escola há refeição 

-p.17 

3 escolas 

Mishima chouryou, 

Shizuoka chuo, 

Hamamatsu 

Ohiradai 

-p.17,19  

Escola pública apenas a Shizuoka Chuo. 

-Local e dia das aulas presenciais 

1) Campus Chuo (Shizuoka Chuo Koukou) 

domingo, quarta-feira 

2) Campus Toubu (no Mishima Chouryo 

Koukou) domingo, quinta-feira 

3) Campus Seibu (no Arai Koukou)  

domingo, quinta-feira 
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III.  SOBRE DESPESAS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

Como os custos com instalações e outros da escola pública são administrados pela província, prefeituras, 

as despesas não são muito altas. As escolas particulares são administradas pelas fundações educacionais 

jurídicas, sendo assim o sistema e as datas para o exame de seleção (de admissão) das escolas particulares, 

diferem das escolas públicas.  

1. Despesas com exame de admissão e outras despesas ao ingresso 

 

Escolas Públicas 
Escolas 

Particulares 

Período integral 

(ex.) 

“Zennichi-sei” 

Período 

Integral 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema por ano 

de estudo 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema de 

matérias 

“Tsushin-sei” 

Sistema à 

distância 

Exame de admissão ¥2.200 ¥950 ¥950 - ¥13.000 

Matrícula ¥5.650 ¥2.100 ¥2.100 ¥500 ¥92.000 

Uniforme, bolsa, *1 

uniforme de  

educação física, etc.  

¥40.000 - 

50.000 
¥15.000(aprox.) - 

¥70.000  

(aprox.) 

Despesas para 

conservação do 

estabelecimento 

- - - - ¥108.000 

Total A ¥60.000(aprox.) ¥20.000(aprox.) ¥20.000(aprox.) ¥500 ¥283.000(aprox.) 

*1 Quanto ao uniforme, a bolsa, uniforme de educação física, etc., há possibilidade de ser cedido pela escola ou PTA (Associação 

de pais e mestres). Favor consultar a escola ou PTA. 

2. Despesas após do ingresso (exceto mensalidade) 

 

Escolas Públicas 
Escolas 

Particulares 
Período integral 

(ex) 
“Zennichi-sei” 

Período Integral 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema por ano 

de estudo 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema de 

matérias 

“Tsushin-sei” 
Sistema à 

distância 

Material Didático ¥15.000(aprox.) ¥10.000(aprox.)*2 *3 ¥25.000 

Despesa geral 
*4 

¥130.000(aprox.) ¥66.000(aprox.) ¥32.000(aprox.) ¥2.600(aprox.) ¥72.000 

Despesas *5 

com refeição  
- ¥26.000~51.000 - - - 

Total B ¥145.000(aprox.) ¥100.000(aprox.)   ¥97.000 

 

Total A + B ¥205.000(aprox.) ¥120.000(aprox.)   ¥380.000 

*2 A taxa dos livros didáticos do “Teiji-sei” e “Tsushin-sei” será totalmente gratuito dependendo da situação financeira da 

família dos alunos que cumprirem acima de 90 dias de jornada de trabalho (incluindo arubaitos) no período de um ano. 

*3 No “Teiji-sei” Período Parcial e “Tsushin-sei” Sistema à distância, as despesas com material didático diferem conforme a 

quantidade e o tipo da matéria escolhida. 

*4  Os valores mencionados no quadro acima são apenas uma projeção, e podem diferir conforme a escola. Podem ser 

despesas relacionadas a excursão, atividades especiais, caderno de inglês, etc.. 

*5 No “Teiji-sei”, Receberão ajuda de custo parcial dependendo da situação financeira da família, os alunos que cumprirem 

acima de 90 dias de jornada de trabalho (incluindo arubaitos) no período de um ano. 
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3. Mensalidade e auxílio sobre custo para o ensino médio 

 Escolas Públicas 
Escolas 

Particulares 

Curso integral 

(em média) 

“Zennichi-sei” 
Período 

Integral 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema por ano 

de estudo 

“Teiji-sei” 

Período Parcial 

Sistema de matérias 

“Tsushin-sei” 
Sistema à distância 

Mensalidade ¥118.800 ¥32.400 ¥1.740 / matéria ¥336 / matéria ¥406.000 

A famílias de alunos com menos de renda anual aproximada de ¥9.1 milhões, podem utilizar o "Auxílio sobre 

custo para o ensino médio". O governo pagará a mensalidade total para os alunos nas escolas públicas, e a 

mensalidade parcial para os alunos nas escolas privadas.  

Caso não seja feito o pedido do auxílio, as mensalidades serão cobradas. 

*Será alterado de abril de 2020. 

Escolas Públicas Escolas Particulares * 

Renda familiar 
Auxílio sobre custo  

para ensino médio 
Renda familiar 

Auxílio sobre custo  

para ensino médio 

Abaixo de ¥9.100.000 
Mesmo preço  

da mensalidade 

Abaixo de ¥5.900.000 ¥396.000 

Abaixo de ¥9.100.000 ¥118.800 

Acima de ¥9.100.000 Sem auxílio Acima de ¥9.100.000 Sem auxílio 

1) Quem pode solicitar o auxílio escolar 

Alunos de escolas públicas ou privadas de ensino médio, ensino médio de subsídio escolar especial, escolas 

técnicas de ensino médio, de famílias com menos de uma renda anual abaixo de ¥9.1 milhões. 

 Porém, aqueles que tenham ultrapassado 3 anos no ensino médio (4 no caso de alunos de meio período e 

de ensino a distância) não se qualificam. No sistema de crédito, período parcial e sistema à distância, um 

máximo de 74 matérias é o objeto de apoio. 

2) Como solicitar o auxílio 

(1) Formulário de solicitação, (2) documentos com o valor do imposto residencial "Shichouson-minzei 

shotoku-warigaku" e "Ken-minzei shotoku-warigaku" dos responsáveis, que pode ser obtido na prefeitura. No 

primeiro ano deverá ser entregue em abril e julho. (Apartir do segundo ano somente em julho)  

4. Outras despesas  

Fundo para viagem escolar 

(Shuugaku ryoko) 

As despesas variam em torno de ¥80.000 (doméstico)~150.000 (exterior).  

Arrecada-se a partir do 1º ano para viajar no 2º ou 3º ano.  

Despesas com atividade 

extra-curricular (Bukatsudo) 

Caso o aluno deseje praticar atividades esportivas ou culturais, será 

necessário arcar com os custos. Ex.: uniforme, instrumentos, etc. 

Despesas de transporte *6 

(Tsugakuhi) 

Caso utilize ônibus ou trem. É possível utilizar o desconto para estudantes. 

Pode-se comprar o passe para transporte de estudante com valor inferior 

ao convencional se em uma quantidade superior a um mês. 

*6 Caso utilize transporte para frequentar a escola e a tarifa ultrapassar o valor de ¥15.000, há o sistema de auxílio, 

dependendo da situação financeira da família. Maiores informações, consultar a escola que ingressar.  
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IV.  BOLSA DE ESTUDO E EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL 

 Aos estudantes que pretendem prosseguir nos estudos e se formarem no ensino médio, mas se encontram 

em dificuldades financeiras, há o sistema de bolsa de estudo, onde a renda familiar, o aproveitamento escolar, 

qualificação do visto, etc. serão avaliados. A desistência escolar acarretará na devolução do valor da bolsa. 

Após a formatura, o aluno deverá iniciar a devolução do valor do empréstimo. 

 Há também, sistema de bolsa de estudos para casos de pais ou responsáveis desempregados, perda de 

bens materiais, falência, falecimentos, doenças, prejuízos causados por incêndio, tufões, enchentes etc.  

Cada escola utiliza o próprio sistema de bolsa de estudos, anuidade escolar, despesa de matrícula, etc., com 

sistema de isenção total ou parcial. Para maiores informações, favor consultar a escola que ingressar. 

◆ Auxílio de estudo para alunos do ensino médio 

(1) Auxílio nas despesas educacionais 

Esta bolsa é para auxiliar nas despesas educacionais, exceto as mensalidades. Não é necessária a devolução.  

Qualificados : Alunos que os responsáveis morem na província de Shizuoka e que a renda anual seja inferior 

a ¥2.5 milhões. Valor: O valor difere de acordo com o número de dependentes e a situação da família. 

       Pública : ¥32.300～129.700 / ano (Curso a distância : ¥36.500) 

Privada : ¥52.600～138.000 / ano (Curso a distância : ¥38.100) 

(2) Auxílio para o retorno aos estudos 

Para os alunos que desistiram dos estudos do ensino médio, ao retornar aos estudos, se a renda familiar 

estiver abaixo do limite estipulado, poderá ser feito um novo pedido do Auxílio Financeiro até a sua formatura 

(máximo 2 anos). 

(3) Auxílio para famílias que vierem a ter dificuldade 

Mesmo os que não tenha o direito de receber o auxílio, por terem uma renda anual maior que o estabelecido, 

poderá vir à solicitar o auxílio caso haja algum acontecimento imprevisto, perca de emprego etc.. 

Informações: Escolas públicas: Shizuoka-ken Kyoiku-Iinkai Koukou Kyoiku-ka  Tel : 054-221-3111 

      Escolas privadas: Shizuoka-ken Shingaku Shinkou-ka  Tel : 054-221-2065 

◆ Bolsa de estudo das escolas da Província de Shizuoka 

Requisitos: O pai ou responsável deve residir na Província de Shizuoka. A renda familiar deve ser abaixo do 

limite estabelecido. São necessários dois co-fiadores, e um dos fiadores deve possuir visto permanente 

ou nacionalidade japonesa. Existem 2 tipos: é necessário ter bom aproveitamento e outro não. 

Valor do auxílio: ¥18.000 /mês (alunos que frequentam a escola pública efetuando o percurso da residência) 

¥23.000 /mês (alunos que frequentam a escola pública efetuando o percurso de outros locais)  

¥30.000 /mês (alunos que frequentam a escola particular efetuando o percurso da residência) 

¥35.000 /mês (alunos que frequentam a escola particular efetuando o percurso de outros locais) 

*Não é possível receber este auxílio juntamente com a sistema de empréstimo de assistência às famílias 

constituídas por mãe e filho, pai e filho ou viúva. 

Informações: Shizuoka-ken Kyoiku-Iinkai Koukou Kyoiku-ka  Tel : 054-221-2141 

◆ Sistema de Auxílio Financeiro para Período Parcial e Sistema à distância 

Requisitos: Estudantes que frequentam algum curso por turno ou a distância da província e que estén estejam 

empregados, e que a renda anual da familia seja inferior a 3.5 milhões. 

São necessários dois co-fiadores, e um dos fiadores deve possuir visto permanente ou nacionalidade 

japonesa. 

Valor do auxílio: ¥14.000/mês. (Não é possível receber este auxílio juntamente com a Bolsa para Escolas da 

Província de Shizuoka)  

* Após a conclusão não há a obrigação da devolução. Porém se caso não concluir os estudos ou sair do 

serviço, será precioso devolver todo o valor do auxílio recebido. 

Informações: Shizuoka-ken Kyoiku-Iinkai Koukou Kyoiku-ka  Tel : 054-221-2141 
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◆ Fundo de Auxílio Escolar na província de Shizuoka “Ikuei Kai Shogakukin” 

Requisitos: Estudantes que residem na província, frequentando escola pública (período integral).  

Com renda familiar menor que o limite estabelecido e possuir visto permanente. 

         No ginásio deve ter média escolar acima de 2.5 e após o ingresso no ensino médio acima de 2.2. 

Valor do auxílio: ¥15.000 /mês (escola pública em curso regular) 

¥17.000 /mês (escola pública em curso técnico ou curso geral) 

¥24.000 /mês (escola particular) 

Informações: Shizuoka-ken Ikuei Kai  Tel : 054-254-5239 
 

<Empréstimo educacional> 

◆ Financiamento Educacional do governo   

Informações : Nihon Seisaku Kinyu Kouko  Tel: 0570-00-8656 

◆ Sistema de empréstimo de assistência à famílias constituídas por mãe e filho, pai e filho ou viúva 

(Empréstimo para os estudos e preparativos para o ingresso escolar) 

Empréstimo para os estudos: empréstimo destinado aos alunos em ensino médio, universidade etc.. 

Empréstimo para preparativos para o ingresso escolar: empréstimo para ingressar na escola. 

Requisitos: Filhos de pais solteiros ou crianças órfãs 

Valor do empréstimo: empréstimo para os estudos  de ¥ 27.000 à ¥ 52.500 por mês 

                     empréstimo para preparativos para o ingresso escolar  de ¥ 90.000 à ¥ 590.000 

Em qualquer um dos casos o valor varia conforme algumas condições. 

Informações : Shakai Fukushi-ka das subprefeituras  

◆ Sistema de empréstimo para Bolsa e Auxílio Escolar da Previdência e Assistência Social 

 (Auxílio a educação e preparativos para o ingresso escolar) 

Auxílio à educação: despesas necessárias para frequentar ensino médio, universidade etc.. 

Auxílio para preparativos para o ingresso escolar: despesas necessárias para ingressar no ensino médio etc.. 

Requisitos: pessoas com dificuldades financeiras, que não estejam recebendo outros tipos de auxílios e 

que não estejam conseguindo pagar as despesas do cotidiano. 

E que more a mais de 6 meses no país e que planeja morar no Japão permanentemente. 

Valor do auxílio: auxílio à educação  Ensino médio: até ¥35.000  

auxílio para preparativos para o ingresso escolar  valor total até ¥500.000. 

Informações: Shakai fukushi kyouguikai de cada cidade 

 

<Bolsas de fundações privadas> 

◆ Fundo de Bolsa e Auxílio Escolar da Associação Católica Maria e São José 

Informações: o Grupo de Crédito Público, do Banco Mitsui Sumitomo Shintaku Guinko Tel: 03-5232-8910. 

◆ Financiamento Educacional Ashinaga 

Requisitos: Estudantes com orfandade causada por doenças, acidentes, suicídio, etc. ou responsáveis que 

estejam impossibilitados de trabalhar devido alto grau de deficiência.  Tel: 03-3221-0888. 

◆ Fundação de Bolsa de Estudo Suruga  Informações: Banco Suruga  Tel:055-962-5619 

◆ Fundo de Bolsa de Estudo de Kiuchi Kensetu Comemorativa  

Informações: o Grupo de Crédito Público, do Banco Mitsui Sumitomo Shintaku Guinko Tel: 03-5232-8910. 

◆ Fundação de Educação e Cultura Suzuki  Tel : 053-447-8222 

◆ Fondo de Bolsa de Ryowa Setsubi Comemorativa (Ryowa Setsubi Souritsu Kinen Shogakukin) 

Banco Shizuoka Koueki Shintaku Tantou TEL 054-345-9101 

◆ Fondo de Auxílio de Estudo de Yamazaki Takeshirou (Yamazaki Takeshirou Gakugyo Shien Kikin) 

Banco Shizuoka Koueki Shintaku Tantou TEL 054-345-9101 
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V.  SISTEMA DE SELEÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO 
 

       
Seleção padrão 

       

    
Seleção geral 

   

      
Seleção por arbitrário 

 ① Zennichi-sei 

(Período Integral) 

     

       

    
Seleção especial 

  
Seleção de alunos estrangeiros 

      

        

       Seleção de alunos que 

retornaram do exterior        

    Gakunen-sei 

(Sistema por ano de estudo) 

   

      Seleção de alunos que não frequentaram 

a escola por longo período  ② Teiji-sei 

(Meio Período) 

     

       

    Tan-i-sei 

(Sistema por matérias) 

  
Seleção por cooperação 

      

        

       Seleção para alunos desde fora da 

província        

 ③ Tsushin-sei 

(Sistema à 

distância) 

      

    
 

 

      

 ④ 2º chamada 
      

      

・É possível prestar exame somente para uma escola e um curso. Porém, se for se candidatar em 

escolas com mais de 2 cursos, é possível estabelecer ordem de opções. 

・Qualquer região da província, é considerada a área escolar para frequentar escolas públicas. 

As áreas das escolas municipais são determinadas pelas respectivas cidades. 

① Curso de Período Integral “Zennichi-sei’’ 

(1) Seleção Geral 

Divide-se em 2 modalidades: padrão e arbitrário.  

A seleção padrão é avaliada através de 3 processos: Relatório escolar, Exame escrito e Entrevista. 

- Relatório escolar - “chosa-sho”: relatório elaborado pelo professor da escola ginasial, a frequência 

escolar, registro de estudos, registro das atividades escolares, etc.. (p.9-10) 

- Exame escrito – “gakuryoku kensa”: teste padronizado em toda província, abrangendo 5 matérias: 

Língua Japonesa, Estudos Sociais, Matemática, Ciências e Inglês. 

- Entrevista - “mensetsu”: entrevista realizada um dia após o exame de admissão nos respectivos 

colegiais “koukou”.  

Sobre a seleção por arbitrário, cada escola tem sua forma própria de escolha de alunos (0-50％ das 

vagas). Para mais detalhes, se informe com os professores do ginásio ou ligue para o comitê de 

educação. Tel : 054-221-3114 



Hamamatsu NPO Network Center 8 

(2) Seleção Especial 

As escolas já estão determinadas, para cada forma de seleção especial. O exame é realizado na 

mesma data da seleção geral. Por isso, não há possibilidade de prestar em outras escolas públicas da 

província. 

Tipos de 
seleção Requisitos do aluno 

Formas de 
avaliação Escolas determinadas Vagas 

Seleção de 

alunos 

estrangeiros 

Ter nacionalidade 

estrangeira, com 

entrada no Japão após 

abril / 2018, *1 

e residir com os pais ou 

responsável. (menos de 

3 anos após a chegada) 

・“chosa-sho” 

・“Nihongo 

 Kisoryoku kensa”*2 

・“mensetsu” 

・Requisitos sobre 

o conhecimento 

do idioma japonês 

e adaptação a 

vida escolar etc. 

Susono, Fujinomiya Higashi,  

Suruga Sogo, Yokosuka, 

Ogasa, Tootoumi Sogo,  

Hamamatsu Enoshima,  

Hamamatsu Higashi, Arai 

Poucas *3 

Seleção de 

alunos que 

retornara

m do 

exterior 

Ter nacionalidade 

japone-sa, ter residido 

com os pais por mais 

de 1 ano consecutivo, 

ou ter retornado do 

exterior após abril / 

2018. (menos de 3 

anos após o retorno) 

・“chosa-sho” 

・“gakuryoku kensa” 

・“mensetsu” 

Atami, Mishima Minami, 

Numazu Jyohoku, Yoshihara,  

Fuji Higashi, Shizuoka Shiristu 

Shimizu Sakuragaoka, Shizuoka 

Jyohoku, Shizuoka Shiritsu, 

Seiryukan, Fukuroi, Hamamatsu 

Kita, Hamamatsu Minami, 

Hamamatsu Kotou, Hamamatsu 

Konan, Hamamatsu Shiritsu 

Poucas  

20% do total 

das vagas 

(só em 

Hamamatsu 

kita, curso 

internacional) 

*1 As pessoas que chegaram ao Japão um pouco antes de abril de 2018, ou moraram anteriormente aqui no 

Japão, favor consultar o Comitê de Educação da Província ou a escola que deseja ingressar. 

*2 No exame inclui-se questões para avaliar o conhecimento básico da língua japonesa e conhecimento geral. 

*3 Em 2019, 21 pessoas prestaram o exame em 8 escolas e 16 foram aprovados. 

Em 2020, 26 pessoas prestaram o exame em 8 escolas e 19 foram aprovados. 

② Curso de Período Parcial “Teiji sei” 

(1) Sistema por ano estudo “Gakunen sei” 

A seleção é avaliada através de 3 dados: “chosa-sho”, “gakuryoku kensa” e “mensetsu (entrevista)”. 

No teste “gakuryoku kensa”, cada escola seleciona uma das 5 matérias e a redação. 

O exame de admissão do ano 2021: 1 escola (Shimoda) a língua japonesa, e 6 escolas (Fuji, 

Fujinomiya higashi, Fujieda higashi, Shimada shougyou, Haibara e Hamamatsu kougyou) a língua 

japonesa e matemática, e as outras 10 escolas a redação como teste de “gakuryoku kensa”.  

(2) Sistema por matéria “Tan-i sei” 

A seleção é avaliada através de 3 dados: “chosa-sho”, “jiyu hyogen (representação liberdade)” e 

“gakuryoku kensa”. No teste “gakuryoku kensa”, o aluno seleciona 5 matérias. 

O teste é o mesmo realizado para a seleção padrão da seleção geral.  

Pessoas que optaram pelo curso noturno ou que estão com mais de 20 anos, será aplicado a redação, 

ao invés do teste. A inscrição de outono é feita em agosto. 

③ Sistema à distância “Tsushin-sei” 

A seleção será através do relatório escolar e outros documentos necessários. Não há teste. 

④ 2ª chamada 

Caso o número de aprovados na seleção geral e na seleção especial não preencher o número de 

vagas disponíveis, haverá a 2ª chamada. 

A seleção será realizada através do relatório escolar, entrevista, redação e/ou composição literária.  
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VI.  RELATÓRIO ESCOLAR “CHOSA-SHO” 

“chosa-sho”: relatório elaborado pelo professor da escola ginasial, 

contendo o desempenho escolar, o aproveitamento do aprendizado, 

participação durante as aulas, entrega de trabalhos e tarefas, 

comportamento e a frequência nas aulas, cargos e responsabilidades em 

atividades escolares, especialidades, etc. 

 

① Nome 

② Classe, Nº de chamada 

 

＜Registro de frequência nas aulas＞ 

③ Frequência:  Faltas, atrasos, saída antes do horário do término das aulas, etc, durante a 1ª a 3ª série.  

Estes itens em excesso, são deméritos  

 

＜Registro de estudos＞ 

④ Avaliação de Matérias: aproveitamento escolar do 1º e 2º período do 3ª ano, pontuação de 1 a 5 

(5 é ótimo). 

⑤ Atividade Estando Geral: Avaliada sobre a dedicação voltada ao tema na 3ª série.  

⑥ Outras anotações: Avaliação sobre as matérias acima, ressaltando as especialidades e características do 

aluno.  

 

＜Registro das atividades escolares＞ 

⑦ Atividade Específica: Avaliação sobre as atividades do conselho estudantil, de classes, etc.. No caso 

considerado satisfatório. 

⑧ Comportamento: Avaliação geral: Saúde, desenvolvimento física, autonomia/independência, 

responsabilidade, dedicação, criatividade, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, trabalho 

voluntário, imparcialidade, etc. são pontos a serem considerados, e ser assinalado como candidato. 

⑨ Total geral de resistência física 

⑩ Itens Específicos: Avaliação sobre as responsabilidades atribuídas nas atividades e eventos escolares. 

⑪ Atividade Diversificada: Avaliação das atividades culturais, esportivas e voluntárias realizadas dentro ou 

fora da escola incluindo as habilidades especiais. 

⑫ Outros: Avaliação das atividades extra-curriculares. 

 

 

 

 

 

 

  

● Vamos visitar as escolas!! 

Em julho e agosto, nos Colégios de Período Integral há aula experimentais aberta para visitantes.  

Nas escolas de Meio Período, informar-se nas respectivas escolas. 

Pode-se também conhecer as escolas em eventos como oportunidade dos festivais internos ou outros 

eventos escolares. 
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VII.  CRONOGRAMA ATÉ O EXAME DE INGRESSO NO ENSINO MÉDIO 

1. Cronograma dos estudantes do 3º ano ginásio (Ensino Fundamental 2) 

Abril-Maio Excursão Escolar 

Maio Prova bimestral (Teste de aprendizado) 

Junho Prova trimestral 

Julho Sansha-mendan (Reunião aluno, pais e professor responsável) 

Agosto Um dia aula experimental no Koukou e abertas para visitas. 

Setembro Exame de conhecimento geral da província de Shizuoka I (Exame de 5 matérias são 

iguais todas as escolas de Shizuoka) 

Outubro Prova bimestral 

Novembro Prova trimestral 

Dezembro Exame provincial, Sansha-mendan (Escolha do Koukou) 

Fevereiro Entrega da solicitação, exame e resultado de escola particular. Entrega da solicitação 

de escola pública 

Março Exame e resultado do ensino médio público, cerimônia de formatura de curso ginasial 

2. Programação de seleção das escolas públicas 

(1) Cronograma das seleções geral e especial. 

Inscrições Dia 16/2/2021 (terça) a 18/2(quinta) até 12:00 

Período para alterações da inscrição Dia 24/2/2021 (quarta) a 25/2 (quinta) até 12:00 

Exame de seleção, entrevista e outros Dia 3/3/2021 (quarta), dia 4/3 (quinta) 

Exame extra Dia 9/3/2021 (terça) 

Divulgação da lista de aprovados Dia 12/3/2021 (sexta) a escola divulgara a partir das 12:00 

* As inscrições do “tsuushin sei” sistema a distância ocorrera no período de 18/3/2021 (quinta)  

a 29/3 (segunda) até 12:00. 

(2) Cronograma da 2ª chamada 

Anúncio das escolas que realizarão a  

2a chamada e quantidade de vagas 
Dia 12/3/2021 (sexta) a partir das 16:00 em cada colégio 

Inscrições Dia 16/3/2021 (terça) a 17/3 (quarta) até 14:00 

Entrevista, redação e outros Dia 22/3/2021 (segunda) 

Divulgação da lista de aprovados Dia 24/3/2021 (quarta) a partir das 12:00 

(3) Seleção de outono do Curso de período parcial “Teiji sei’’ sistema por matérias 

 (Mishima Choryo, Shizuoka Chuo, Hamamatsu Ohiradai) 

Inscrições Dia 4/8/2021 (quarta) a 5/8 (quinta) até 12:00 

Exame de avaliação de conhecimentos 

básicos, expressão livre e outros 
Dia 17/8/2021 (terça) 

Divulgação da lista de aprovados Dia 24/8/2021 (terça) a partir das 12:00 

3. Programação de seleção das escolas particulares 

(1) Cronograma das seleções 

Inscrições Dia 26/1/2021 (terça) a 27/1 (quarta)  

Exame, entrevista e outros Dia 2/2/2021 (terça), dia 3/2 (quarta) 

Exame extra Dependera de cada escola 

Divulgação da lista de aprovados Dia 12/2/2021 (sexta) 
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(2) Cronograma da 2ª chamada (Tem duas oportunidades) 

 Primeiro Segundo 

Inscrições 
Dia 16/2/2021 (terça),  

17/2 (quarta)  
A partir 16/3/2021 (terça)  

Entrevista, redação e outros Dia 18/2/2021 (quinta) Dependerá de cada escola 

Divulgação da lista de aprovados Dia 22/2/2021 (segunda) Dependerá de cada escola 

VIII.  CONSULTA SOBRE O SISTEMA EDUCACIONAL 

A. Consulta sobre o curso ginasial “Kyoiku Soudan” 

Nas escolas japonesas, realiza-se a consulta educacional onde os pais e o professor conversam sobre o 

aluno. Recomendamos aproveitar esta oportunidade para discutir problemas sobre a rotina escolar, como: 

direcionamento a série subsequente, maus-tratos (ijime), falta escolar, etc.  

1. Visita domiciliar “Katei homon” 

O professor responsável visita a residência do aluno para conversar com os pais, para conhecer, conversar 

sobre o comportamento do aluno, em casa e na escola. Há escolas que não realizam a visita. 

2. Reunião de pais “Hogosha kai” 

Os responsáveis reúnem-se na escola para conversar com o professor responsável e o diretor.  

Normalmente, são abordados assuntos e problemas gerais como o aprendizado, vida escolar, etc.  

3. Reunião entre aluno, pais e o professor responsável “Sansha-mendan”   

A maioria das escolas ginasiais realiza consultas nos meses de julho, dezembro e fevereiro (Em fevereiro 

somente para o 1º e 2º ano). Nesta “reunião entre 3 pessoas” é discutida a expectativa do aluno para o futuro, 

concretização de sua meta, etc. No terceiro ano, é enfatizado o direcionamento após concluir o curso ginasial. 

O professor fornece informações sobre as escolas do ensino médio, orientando os pontos que devem ser 

reforçados para o bom desempenho no exame de admissão.  

Além a data do [sansha-mendan], poderá ser solicitado a reunião em caso de dúvida ou preocupação. 

Consulte o professor responsável. Caso haja necessidade, haverá a intermediação de um intérprete. 

4. Consulta individual “Kojin mendan” 

É uma ótima oportunidade para conversar sobre as preocupações ou problemas do aluno. A consulta é 

realizada em data pré-determinada, e será comunicado com antecedência pelo professor responsável.  

Dependendo da escola, verificar a disponibilidade do responsável para marcar consulta. Em caso de 

necessidade, haverá a intermediação de um intérprete. 

B. Outros locais para Consultas educacionais 

Há outras instituições para consultas educacionais. Consultas sobre a educação especial, maus-tratos (ijime), 

falta escolar, etc, podem ser efetuadas no balcão de atendimento da secretaria de educação da província e 

do município (pág. 22). 

Na província e nas prefeituras das cidades, além das consultas em geral, há locais que fornecem 

atendimento aos estrangeiros. Caso queira consultar, favor entrar em contato. 



Hamamatsu NPO Network Center 13 

IX. VOCABULÁRIOS USADAS NAS ESCOLAS E NO EXAME DE ADMISSÃO  

1. Vocabulários utilizadas na escola 

Hogosha Pais ou responsável 

HR home room 
Atividades da classe, ¨Do short home room¨ é realizado todos os dias antes do início 

das aulas e no final das aulas, ¨o long home room¨, uma vez por semana 

Houka-go Horário após o término das aulas 

Koubai Loja dentro da escola. Basicamente venda de materiais escolares 

Kinshin 

Suspensão pela violação de normas da escola. Exemplos: Fumar (é proibido com menos 

de 20 anos), ir de motocicleta para escola, etc. Os pais também serão chamados para 

comparecer na escola. 

PTA Parent Teacher Association: Associação de Pais e Mestres 

 Shokudou Refeitório, não são todas as escolas que possuem. 

Shugaku-

ryokou 

Excursão Escolar, no caso de colégio de período integral, é realizada na 2ª série e a 

viagem é de 4 a 5 dias. 

2. Boletim 

Gakki 

Período escolar. O ano letivo é dividido em trimestres. De abril a julho, setembro a 

dezembro e janeiro a março. Há escolas que dividem em semestres, de abril a setembro e 

de outubro a março. 

Tsutihyou 

(Tsushinbo) 

Boletim Escolar. Ao final de período escolar o boletim é entregue com as notas, presenças, 

faltas e atrasos. Os pais devem verificar e carimbar. 

Tan-i 

Matéria / Aula. Sistema de contagem de aulas. Adquire-se 1 crédito caso estude 

1h/semana durante um ano. Quantidade de horas de estudo/semana. Ex: Estudando 4 h 

de matemática por semana, obtém 4 aulas. Para aprovação no koukou, é necessário mais 

de 74 materia / aula.  

Cada escola tem a quantidade de “tan-i” determinado. Favor confirmar. 

Rishu 
Estuda-se a matéria, curso, etc, determinado. 

Não haverá aprovação caso não alcance a frequência mínima. 

Shinro 
Direcionamento. Meta do aluno no âmbito escolar e profissional. O sistema de orientação 

direcional da escola visa despertar o aluno para novos caminhos após formar-se. 

Hyoutei 
Avaliação do aluno. Pontuação de 1 a 5. 5 é a melhor avaliação.  

A pontuação 1, é destacada em vermelho e não será aceita 

Ryunen 
Reprovação. Avaliação baixa em várias matérias, é considerado “ryunen,” cabe ao aluno 

repetir a mesma série. 

3. Exames 

Gansho Formulário de inscrição para o exame de seleção. 

Shiboukou Seleção da escola pretendida 

Syutsugan Entrega do formulário (gansho) na escola escolhida (shiboukou) 

Tangan 
Escolha de uma escola (shiboukou). No caso das escolas particulares, a probabilidade de 

aprovação é maior. Caso seja aprovado o aluno deverá ingressar nessa escola. 

Heigan Escolha de várias escolas para prestar, contanto que as datas dos exames não coincidam. 
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Escolas Públicas na província de Shizuoka  

Zen-nichi-sei: Período integral  ●★curso com sistema de matérias ☆★cursos com seleção de alunos estrangeiros(p.8) 

  Nome da Escola  
Regu 

lar 

Com 

ércio 

Indús 

tria 

Agro 

nomia 

Mat e 

ciência 
Outros 

Glob
aliza 
do 

Endereço TEL 

1 Shimoda ○       ○     Shimoda-shi Rendaiji 152 0558-22-3164 

2 
Shimoda Minami 

Izu Bunko 
      

Horti 

cultura 
      Kamo-gun Minamiizu-cho Ishi 58 0558-62-0103 

3 Matsuzaki ○             Kamo-gun Matsuzaki-cho Sakurada 188 0558-42-0131 

4 Inatori ○             
Kamo-gun Higashiizu-cho Inatori 

3012-2 
0557-95-0175 

5 Ito ○             Ito-shi Okairinomichi 1229-3 0557-37-8811 

6 Ito Jogasaki Bunko ○             Ito-shi Yawatano 1120  0557-54-1914 

7 Ito Shogyo   ○           Ito-shi Yoshida 748-1 0557-45-0350 

8 Atami ○             
Atami-shi Shimotaga Aza 

Mukouyama 1484-22 
0557-68-3291 

9 Izu Sogo     ○       ● Izu-shi Makinogo 892 0558-72-3322 

10 Izu Sogo Toi Bunko ○            Izu-shi Toi 870-1 0558-98-0211 

11 Nirayama ○       ○     
Izunokuni-shi Nirayama nirayama 

229 
055-949-1009 

12 Izu Chuo ○             Izunokuni-shi Jike 970-1 055-949-4771 

13 Tagata Nogyo       ○       
Tagatagun Kan-nami-cho 

Tsukamoto 961 
055-978-2265 

14 Mishima Minami ●             Mishima-shi Daiba 608 055-977-8333 

15 Mishima Kita ○             Mishima-shi Bunkyocho 1-3-18 055-986-0107 

16 Gotenba   ○ ○      
Design 

de moda 
  Gotenba-shi Gotenba 192-1 0550-82-0111 

17 Gotenba Minami ○             Gotenba-shi Niihashi 1450 0550-82-1272 

18 Oyama ○             Suntogun Oyama-cho Takenoshita 369 0550-76-1188 

19 Susono             ★ Susono-shi Sano 900-1 055-992-1125 

20 Numazu Higashi ●       ●     Numazu-shi Okanomiya 812  055-921-0341 

21 Numazu Nishi ○         Artes   Numazu-shi Hon Azasenbon 1910-9 0559-62-0345 

22 Numazu Johoku ○             Numazu-shi Okaisshiki 875  055-921-0344 

23 Numazu Kogyo     ○         Numazu-shi Shimokanuki yae 129-1 055-931-0343 

24 Numazu Shogyo   ○           Sunto-gun Shimizu-cho Tokura 1205 055-931-7080 

25 
Numazu Shiritsu 

Numazu 
○             

Numazu-shi Sanmaibashi 

kanetsukimen 673 
055-921-0805 

26 Yoshiwara ○         
Interna 

cionais 
  Fuji-shi Imaizumi 2160 0545-52-1440 

27 Yoshiwara Kogyo     ○         Fuji-shi Hina 2300 0545-34-1045 

28 Fuji ○       ○     Fuji-shi Matsumoto 17 0545-61-0100 

29 Fuji Higashi ○             Fuji-shi Imaizumi 2921 0545-21-4371 

30 Fujinomiya Higashi ☆         
Previ- 
dência 
social 

  Fujinomiya-shi Koizumi 1234 0544-26-4177 

31 Fujinomiya Kita ○ ○           Fujinomiya-shi Miyakitacho 230  0544-27-2533 

32 Fujinomiya Nishi ○             Fujinomiya-shi Yodoshi 1550 0544-23-1124 

33 Fugakukan             ● Fujinomiya-shi Yumizawacho 732 0544-27-3205 
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*Outros cursos da escola Fuji shiritsu: Esportes e pesquisa globalizada 

 Nome da Escola  
Regu 

lar 

Com 

ércio 

Indús 

tria 

Agro 

nomia 

Mat e 

ciência 
Outros 

Glob
aliza 
do 

Endereço TEL 

34 Fuji Shiritsu  ●       ●*  Fuji-shi Hina 1654 0545-34-1024 

35 Shimizu Higashi ○       ○     Shizuoka-shi shimizuku Akiyoshicho 5-10 0543-66-7030 

36 Shimizu Nishi ○             Shizuoka-shi shimizuku Aoba-cho5-1 0543-52-2225 

37 Shimizu Minami ○         Artes   Shizuoka-shi shimizuku Orido 3-2-1 0543-34-0431 

38 
Shizuoka Shiritsu 

Shimizu Sakuragaoka 
○ ○      

Shizuoka-shi shimizuku 

Sakuragaoka-cho 7-15 
054-353-5388 

39 Shizuoka ○             Shizuoka-shi Aoiku Hasecho 66 054-245-0567 

40 Shizuoka Johoku ○         
Interna 

cionais 
  Shizuoka-shi Aoiku Kita-ando 2-3-1 054-245-5466 

41 Shizuoka Higashi ○             Shizuoka-shi Aoiku Kawai 3-24-1 054-261-6636 

42 Shizuoka Nishi ○             Shizuoka-shi Aoiku Makigaya 680-1  054-278-2721 

43 Suruga Sogo       ★ Shizuoka-shi Suruga-ku Utou 3-4-17 054-260-6688 

44 Shizuoka Nogyo       ○       Shizuoka-shi Aoiku Furusho 3-1-1  054-261-0111 

45 Kagaku Gijyutsu     ○   
Ciência 

e indú 

stria  
    Shizuoka-shi Aoiku Naganuma 500-1 054-267-1100 

46 Shizuoka Shogyo   ○           Shizuoka-shi Aoiku Tamachi 7-90 054-255-6241 

47 Shizuoka Shiritsu ○       
Ciên- 

cia      
Shizuoka-shi Aoiku Chiyoda 3-1-

1 
054-245-0417 

48 Yaizu Chuo ○             Yaizu-shi Kohiji 157-1 054-628-6000 

49 Yaizu Suisan          
Pesca- 

ria    Yaizu-shi Yaizu 5-5-2 054-628-6148 

50 Seiryukan ○         
Previ- 
dência 
social 

  Yaizu-shi Kamishinden 292-1 0546-22-3411 

51 Fujieda Higashi ○             Fujieda-shi Ten-nocho 1-7-1 054-641-1680 

52 Fujieda Nishi ○             Fujieda-shi Jonan 2-4-6 054-641-0207 

53 Fujieda Kita             ● Fujieda-shi Koori 970 054-641-2400 

54 Shimada ○             Shimada-shi Inari 1-7-1 0547-37-2188 

55 Shimada Kogyo     ○         Shimada-shi Achigaya 201 0547-37-4194 

56 Shimada Shogyo   ○           Shimada-shi Gioncho 8707 0547-37-4167 

57 Kanaya ○             Shimada-shi Kanaya-neguishicho 35 0547-45-4155 

58 Kawane ○             
Haibara-gun Kawanehon-cho 

Tokuyama 1644-1 
0547-57-2221 

59 Haibara ○       ○     Makinohara-shi Sizunami 850 0548-22-0380 

60 Sagara ○ ○           Makinohara-shi Hazu 1700-3 0548-52-1133 

61 Kakegawa Higashi ●             Kakegawa-shi Minamisaigo 1357 0537-22-3155 

62 Kakegawa Nishi ○       ○     Kakegawa-shi Shironishi 1-1-6 0537-22-7165 

63 Kakegawa Kogyo     ○         Kakegawa-shi Aoicho 15-1 0537-22-7255 

64 Yokosuka ☆             Kakegawa-shi Yokosuka 1491-1 0537-48-3421 
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  Nome da Escola  
Regu 

lar 

Com 

ércio 

Indús 

tria 

Agro 

nomia 

Mat e 

ciência 
Outros 

Glob
aliza 
do 

Endereço TEL 

65 Ikeshinden ○             Omaezaki-shi Ikeshinden 907-1 0537-86-2460 

66 Ogasa             ★ Kikugawa-shi Higashiyokoji 1222-3 0537-35-3181 

67 Tootomi Sogo             ★ Syuchi-gun Morimachi Mori 2085 0538-85-6000 

68 Fukuroi ○             Fukuroi-shi Aino 2446-1 0538-42-0191 

69 Fukuroi Shogyo   ○           Fukuroi-shi Kuno 2350 0538-42-2285 

70 Iwata Minami ○       ○     Iwata-shi Mitsuke 3084 0538-32-7286 

71 Iwata Kita ○         
Previdên 

cia social   Iwata-shi Mitsuke 2031-2 0538-32-2181 

72 Iwata Nogyo       ○       Iwata-shi Nakaizumi 168 0538-32-2161 

73 Iwata Nishi ○ ○           Iwata-shi Nakaizumi 2680-1 0538-34-5217 

74 Tenryu         ○     ●  
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Futamatacho Futamata 601 
0539-25-3139 

75 
Teryuu Haruno 

Kosha 
○             

Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Haruno-cho Horinouchi 284 
0539-85-0306 

76 Hamamatsu Kita ○         
Interna 
cionais   

Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa  

1-30-1 
053-454-5548 

77 Hamamatsu Nishi ○             
Hamamatsu-shi Nakaku 

Nishiibacho 3-1 
053-454-4471 

78 Hamamatsu Minami ○       ○     
Hamamatsu-shi Minamiku 

Yonezucho 961 
053-441-1486 

79 Hamamatsu Koto ○             
Hamamatsu-shi Nishiku 

Ohitomicho 3600 
053-485-0215 

80 Hamamatsu Konan ○         Inglês   
Hamamatsu-shi Nishiku 

Magouricho 3791-1 
053-592-1625 

81 Hamamatsu Enoshima ☆         
Artes 

☆ 
  

Hamamatsu-shi Minamiku 

Enoshimacho 630-1 
053-425-6020 

82 Hamamatsu Higashi ☆ ☆           
Hamamatsu-shi Higashiku 

Kasaishindencho 1442 
053-434-4401 

83 Hamamatsu Ohiradai             ● 
Hamamatsu-shi Nishiku Ohiradai 

4-25-1 
053-482-1011 

84 Hamamatsu Kogyo     ○         
Hamamatsu-shi Kitaku 

Hatsuoicho 1150 
053-436-1101 

85 
Hamamatsu Johoku 

Kogyo 
    ○         

Hamamatsu-shi Nakaku 

Sumiyoshi 5-16-1 
053-471-8341 

86 Hamamatsu Syogyo   ○           
Hamamatsu-shi Nakaku 

Fumiokacho 4-11 
053-471-3351 

87 Hamana ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Nishimisono 2939-1 
053-586-3155 

88 Hamakita Nishi ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Shinpara 4175-1 
053-587-1135 

89 Hamamatsu Kohoku ○ ○ ○  ○       
Hamamatsu-shi Kitaku Inasacho 

kanasahi 1428 
053-542-0016 

90 
Hamamatsu Kohoku 

Sakuma Bunkou 
○             

Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Sakuma-cho Nakabe 683-1 
0539-65-0065 

91 Arai ☆             Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 053-594-1515 

92 Kosai ○             Kosai-shi Washizu 1510-2 053-575-0511 

93 Hamamatsu Shiritsu ○           
Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 

1-21-1 
053-453-1105 

●★curso com sistema de matérias ☆★cursos com seleção de alunos estrangeiros(p.8) 
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Teiji-sei : Período parcial    ●curso com sistema de matérias  

  Nome da Escola  Regular Comércio Indústria Endereço TEL 

1 Shimoda ○     Shimoda-shi Rendaiji 152 0558-22-3164 

2 Ito ○     Ito-shi Okairinomichi 1229-3 0557-36-2143 

3 Mishima Choryo ●     Mishima-shi Bunkyocho 1-3-93 055-986-2000 

4 Oyama ○     Sunto-gun Oyama-cho Takenoshita 369 0550-76-1188 

5 Numazu Kogyo     ○ Numazu-shi Shimokanuki yae 129-1 055-928-7101 

6 Fuji ○     Fuji-shi Matsumoto 17 0545-61-0100 

7 Fujinomiya Higashi ○     Fujinomiya-shi Koizumi 1234 0544-26-4177 

8 Shimizu Higashi ○     Shizuoka-shi shimizuku Akiyoshicho 5-10 0543-66-7030 

9 Shizuoka ○     Shizuoka-shi Aoiku Hasecho 66 054-245-0800 

10 Shizuoka Chuo ●     Shizuoka-shi Aoiku Johoku 2-29-1 054-209-2431 

11 Kagaku Gijyutsu     ○ Shizuoka-shi Aoiku Naganuma 500-1 054-267-1100 

12 Shizuoka Shiritsu ○     Shizuoka-shi Aoiku Chiyoda 3-1-1 054-245-0417 

13 Fujieda Higashi ○     Fujieda-shi Ten-nocho 1-7-1 054-644-3591 

14 Shimada Shogyo   ○   Shimada-shi Gioncho 8707 0547-37-4167 

15 Haibara ○     Makinohara-shi Shizunami 850 0548-22-0380 

16 Iwata Minami ○     Iwata-shi Mitsuke 3084 0538-32-7286 

17 Hamamatsu Kita ○     
Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-30-

1 
053-454-5548 

18 Hamamatsu Ohiradai ●     Hamamatsu-shi Nishiku Ohiradai 4-25-1 053-482-1011 

19 Hamamatsu Kogyo    ○ Hamamatsu-shi Kitaku Hatsuoicho 1150 053-436-1101 

20 Hamana ○     
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Nishimisono 2939-1 
053-586-3155 

21 Arai ○     Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 053-594-1515 

 

Tsushin-sei: Sistema à distância 

Nome da Escola Regular Campus Endereço TEL 

Shizuoka Chuo ● 

Campus central Shizuoka-shi Aoiku Johoku 2-29-1 054-209-2431 

Campus oriental 
Mishima-shi Bunkyocho 1-3-93 

(em Mishima Choryo Koko) 
055-928-5757 

Campus ocidental 
Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 

(em Arai Koko) 
053-595-1300 
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Escolas Particulares na província de Shizuoka 

 Nome da Escola Sexo Regular Outros Endereço TEL 

1 
Nihon University 

Mishima 
Mista ○   Mishima-shi Bunkyocho 2-31-145 055-988-3500 

2 Chitoku Mista ○ 
Informação, 
Previdência 

social, Criação 
Sunto-gun Nagaizumi-cho Takehara 354 055-975-0080 

3 Kato Gakuen Gyoshu Mista ○   
Numazu-shi Okanomiya Aza 

Nakamidai 1361-1 
055-924-1900 

4 Hiryu Mista ○ Automotivo Numazu-shi Higashikumado 491 055-921-0348 

5 Kato Gakuen Mista ○   Numazu-shi Ooka jiyugaoka 1979 0559-21-0347 

6 Numazu Chuo  Mista ○  Numazu-shi Sugizakicho 11-20 0559-21-0346 

7 Toyo Mista ○   Numazu-shi Takashimahoncho 8-52 055-921-0350 

8 Seikei Mista ○   Numazu-shi Numakitacho 2-9-12 0559-21-5088 

9 
Fuji Seishin Joshi Gakuin 

(Fuji Sacred Heart) 
Meninas ○  Susono-shi Momozono 198 055-992-0213 

10 Gotenba Nishi Mista ○  Gotenba-shi Gumizawa 644 0550-89-2466 

11 Shizuokaken Fujimi Mista ○  Fuji-shi Heigakicho 1-1 0545-61-0250 

12 Seiryo Mista ○ Inglês e Mat Fujinomiya-shi Hoshiyama 1068 0544-24-4811 

13 Shimizu Kokusai Mista ○ Informação Shizuoka-shi Shimizuku Tenjin 1-4-1 0543-66-4155 

14 Shizuoka Salesio Mista ○  Shizuoka-shi Shimizuku Nakanogo 3-2-1 0543-45-2296 

15 
Tokai University 

Shizuoka Shoyo 
Mista ○  Shizuoka-shi Shimizuku Orido 3-20-1 0543-34-0726 

16 
Tokoha University  

Fuzoku Tokoha 
Meninas ○  Shizuoka-shi Aoiku Mizuochicho 1-30 054-245-5401 

17 Shizuoka Taisei Mista ○  Shizuoka-shi Aoiku Takajo 2-4-18 054-254-7334 

18 Shizuoka Eiwa Jogakuin Meninas ○  Shizuoka-shi Aoiku Nishikusabukacho 8-1 054-254-7401 

19 Shizuoka Kita Mista ○ 
Mat e Ciência, 

Internationais 
Shizuoka-shi Aoiku Sena 5-14-1 054-261-5801 

20 
Tokoha University  

Fuzoku Tachibana 
Mista ○ Inglês e Mat Shizuoka-shi Aoiku Sena 2-1-1 054-261-2256 

21 Shizuoka Futaba Meninas ○  Shizuoka-shi Aoiku Outemachi 10-71 054-255-0305 

22 Shizuoka Gakuen Mista  
Ciência 

acadêmica 
Shizuoka-shi Surugaku Hijiri-isshiki 226-3 054-200-0191 

23 Shizuoka Seiko Gakuin  Meninos ○  Shizuoka-shi Surugaku Oshika 1440 054-285-9136 

24 Johnan Shizuoka Mista ○ ICT 
Shizuoka-shi Surugaku Minami 

yawatacho 1-1 
054-285-6156 

25 Shizuoka Joshi Meninas ○ 

Comércio, 
Economia 
doméstica, 

Previdência social 

Shizuoka-shi Surugaku Yahata 3-6-1 054-285-2274 

26 Yaizu Meninas  General Yaizu-shi Nakaminato 1-1-8 054-628-7235 

27 Seisei Meninos  
Literatura e 

ciência, 
Indústria 

Fujieda-shi Ushio 87 054-641-6693 

28 Fujieda Meisei Mista ○ Inglês e Mat Fujieda-shi Oosu 2-2-1 054-635-8155 

29 Fujieda Junshin Meninas ○ Cozinha, Arte Fujieda-shi Maejima 2-3-1 054-635-1311 

30 Shimada Shosei Mista ○  Shimada-shi Ita 2075-1 0547-37-3116 
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 Nome da Escola Sexo Regular Outros Endereço TEL 

31 Kikugawa Nanryo Mista ○  Kikugawa-shi Kato 5442-5 0537-73-5141 

32 
Tokoha University  

Fuzoku Kikugawa 
Mista ○ Artes Kikugawa-shi Hansei 1550 0537-35-3171 

33 Iwata higashi Mista ○ Inglês e Mat Iwata-shi Mitsuke 180-5 0538-32-6118 

34 
Shizuoka Seien Joshi 

Gakuen 
Meninas ○  Hamamatsu-shi Nakaku Sato 3-20-1 053-461-0374 

35 
Hamamatsu 

Shugakusya 
Mista ○ 

Comércio 
Previdência social 

Hamamatsu-shi Nakaku Mukoujyuku 

2-20-1 
053-461-7356 

36 Hamamatsu Gakugei Mista ○ Artes 
Hamamatsu-shi Nakaku 

Shimoikekawacho 34-3 
053-471-5336 

37 Hamamatsu Gakuin Mista ○   
Hamamatsu-shi Nakaku Takabayashi 

1-17-2 
053-471-4136 

38 Hamamatsu Kaiseikan Mista ○   
Hamamatsu-shi Nakaku 

Matsushirocho 207-2 
053-456-7111 

39 Oisca Mista ○   Hamamatsu-shi Nishiku Wajicho 5835 053-486-3011 

40 Hamamatsu Nittai Mista ○   
Hamamatsu-shi Higashiku Handacho 

3-30-1 
053-434-0632 

41 Hamamatsu Seisei Mista ○  
Hamamatsu-shi Nakaku Shijimizuka 

3-14-1 
053-454-5376 

42 Seirei Christopher Mista ○ Inglês, mat 
Hamamatsu-shi Kitaku 

Mikatabaracho 3453 
053-436-5313 

43 Hamamatsu Keiyo Mista  Informação Hamamatsu-shi Kitaku Miyukicho 421 053-420-0431 

 

Tsushin-sei: Sistema à distância 

Nome da escola Regular Campus Endereço TEL 

Kirari ● 

Yoshida Haibara-gun Yoshida-cho Kando 726-4 

0548-33-4976 

Numazu Numazu-shi Shinjukucho 2-2 

Shizuoka Shizuoka-shi Aoi-ku Takajo 1-11-1 

Hamamatsu 
Hamamatsu-shi Nakaku Tamachi 230-15 

(Kurazemi Hamamatsu Honbu-kou) 

*Os alunos graduados do ginásio de escolas brasileiras poderão realizar o exame de ingresso. 
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Escolas Estudantes com Necessidades Especiais “Tokubetsu Shien Gakko” em Shizuoka 

*1  Pro: Escolas provinciais  Na: Escola Nacionais  Part :Particulares 

*1 Nome da escola 
Tipo de 

deficiência 
Jar 
dim 

Pri 
mária 

Gina 
sio 

Mé 
dio 

Profis
sional Endereço Telefone 

Pro  Numazu Shikaku  Visual  ○ ○ ○ ○  Numazu-shi Yoneyama 6-20  055-921-2099 

Pro  Shizuoka Shikaku Visual ○ ○ ○ ○  Shizuoka-shi Surugaku 

Magarikane 6-1-5  
054-283-7300 

Pro  Hamamatsu Shikaku Visual ○ ○ ○ ○ ○ 
Hamamatsu-shi Nakaku 

Aoinishi 5-9-1  
053-436-1261 

Pro  Numazu Chokaku  Auditivo ○ ○ ○ ○  Numazu-shi Izumicho 4-1  055-921-3398 

Pro  Shizuoka Chokaku Auditivo ○ ○ ○    Shizuoka-shi Surugaku 

Nakamuracho 251  
054-283-6441 

Pro  Hamamatsu Chokaku Auditivo ○ ○ ○    Hamamatsu-shi Nakaku 

Saiwai 3-25-1  
053-471-8197 

Pro  Toubu Física   ○ ○ ○  Izunokuni-shi Jike 246-1 055-949-2309 

Pro  Ito Bunkou 
Inteletual, 

física 
  ○ ○    Ito-shi Saiwaicho 1-5  0557-32-3150 

Pro  Izukogen Bunkou 
Inteletual,  

física 
      ○  Ito-shi Yawatano 1120  0557-55-2850 

Pro  Izushimoda Bunkou  
Inteletual,  

física 
  ○ ○    Shimoda-shi 5-3-1  0558-25-1455 

Pro  Izumatsuzaki Bunkou  
Inteletual,  

física 
      ○  Kamogun Matsusakicho 

Sakurada 188  
0558-43-2737 

Pro  Kawana Bunkou  
Saúde  

enfraquecida 
  ○ ○    Ito-shi Kawana 510-7  0557-45-3983 

Pro  Gotenba 
Inteletual,  

física 
  ○ ○ ○  Gotenba-shi Kuyama 1553-3  0550-87-8200 

Pro  Numazu Inteletual   ○ ○ ○  Numazu-shi Otsuka 823-1  055-966-0980 

Pro  Izutagata Bunkou  Inteletual       ○  Tagatagun Kan-namicho 

Tsukamoto 961  
055-970-2520 

Pro  
Ashitaka Bunkou (em 

Numazu Johouhoku Koukou) 
Inteletual       ○  

Numazu-shi Okaisshiki 875 055-943-5177 

Pro  Fuji 
Inteletual, 

física 
  ○ ○ ○  Fuji-shi Obuchi 3773-1  0545-36-2345 

Pro  Fujinomiya Bunkou  Inteletual       ○  Fujinomiya-shi Miyakitacho 

233  
0544-29-7234 

Pro  Shimizu Inteletual   ○ ○ ○  Shizuoka-shi Shimizuku 

Yasaka higashi 1-16-1 
054-368-6800 

Pro  Chuo 
Física, Saúde 

enfraquecida 
  ○ ○ ○  Shizuoka-shi Aoiku 

Urushiyama 777  
054-246-5504 

Pro  Shizuoka Nanbu Física    ○ ○    Shizuoka-shi Surugaku 

Magarikane 5-3-30 
054-285-1633 

Pro  Shizuoka kita Inteletual    ○ ○ ○  Shizuoka-shi Aoiku 

Urushiyama 796  
054-245-8191 

Pro  Minamino-oka Bunkou  Inteletual        ○  Shizuoka-shi Surugaku Uto 

3-4-17  
054-266-7787 

Pro  Fujieda 
Inteletual,  

física 
  ○ ○ ○  Fujieda-shi Maejima 2281-1  054-636-1891 

Pro  
Yaizu Bunkou 

(em Yaizu Suisan Koukou) 
Inteletual        ○  

Yaizu-shi Yaizu 5-5-2 054-628-8111 

Pro  Yoshida 
Inteletual,  

física 
 ○ ○ ○  Haibara-gun Yoshida-cho 

Kataoka 2130 
0548-23-9871 

Pro  Sun-en Class  Inteletual    ○ ○    Shimada-sh Fukuyo 112  0547-46-4386 
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*1 Nome da escola 
Tipo de 

deficiência 
Jar 
dim 

Pri 
mária 

Gina 
sio 

Mé 
dio 

Profis
sional Endereço Telefone 

Pro  Kakegawa 
Inteletual 

física 
 ○ ○ ○  Kakegawa-shi 

Sugiyaminami 1-1-2 
0537-29-6791 

Pro  Omaezaki Bunkou  Inteletual        ○  Omaezaki-shi Ikeshinden 

2907-1  
0537-85-7400 

Pro  Fukuroi 
Inteletual, 

física 
  ○ ○ ○  Fukuroi-shi Takao 2753-1  0538-43-6611 

Pro  Iwatamitsuke Bunkou Inteletual        ○  Iwata-shi Mitsuke 2031-2  0538-39-1800 

Pro  Hamakita 
Inteletual, 

física 
  ○ ○ ○  Hamamatsu-shi 

Hamakitaku Nakase 1621  
053-580-3377 

Pro  Hamamatsu  Inteletual    ○ ○ ○  Hamamatsu-shi Minamiku  

Enoshimacho 1266-2 
053-425-7461 

Pro  Iwata Bunkou Inteletual    ○ ○    Iwata-shi Nisikaizuka 3577-

1 
0538-34-6117 

Pro  
Johoku Bunkou  

(em Johoku Kogyo Koukou) 
Inteletual        ○ 

 Hamamatsu-shi Nakaku 

Sumiyoshi 5-16-1  
053-415-9061 

Pro  Hamana Inteletual    ○ ○ ○  Kosai-shi Araicho Hamana 

855-71 
053-594-5658 

Pro  Seibu Física   ○ ○ ○  Hamamatsu-shi Kitaku 

Nearaicho 597-1 
053-436-1370 

Pro  Tenryu 
Saúde  

enfraquecida 
  ○ ○ ○  Hamamatsu-shi Tenryuku 

Watagashima 201-2  
053-926-2255 

Na 

Anexada Faculdade de 

Educação, Universidade 

de Shizuoka 

Inteletual   ○ ○ ○ 
 Shizuoka-shi Aoiku 

Oiwacho 1-15  
054-247-2811 

Par Nemunoki Física   ○ ○ ○  Kakegawa-shi Kamitaruki 

2979-2  
0537-26-3900 

*1  Pro: Escolas provinciais  Na: Escola Nacionais  Par :Particulares 
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Outros lugares para consulta educacional 

⚫ Centro de Consultas Gerais Sobre Educação em Shizuoka 

Poderá consultar sobre : educação da criança, crianças com deficiência física ou metal. 

Cada centro tem disponíveis profissionais na área de medicina e psicologia clínica, poderá consultar e ouvir 

a opinião de profissionais na área. Marque sua consulta pelo telefone 0537-24-9738.  

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira de 9:00 a 17:00. 

   Local de consulta Endereço 
 Días de 

 atendimento 
 Horário 

Numazu 
Escola Pública Especial para 

deficiente visual (Numazu) 
Numazu-shi Yoneyama-cho 6-20 Quarta e Sexta 9:00 a 16:00 

Kakegawa 
Centro Provincial Geral de 

Educação 
Kakegawa-shi Tonbe 456 

De Segunda a 

Sexta 
9:00 a 17:00 

◆ Centro de Consultas para crianças e adolescentes (Jidou Soudanjo) 

Poderá realizar consultas sobre: dificuldades para educar a criança, crianças que sofrem maus-tratos, 

crianças com deficiência, maus-tratos (ijime), personalidade, comportamento.  

Horário de atendimento: de segunda a sexta de 8:30 a17:30. 

Local Endereço Telefone Região correspondente 

Shizuoka chuou 

 (Centro de saúde e bem 

estar social de Chubu) 

Fujieda-shi okadeyama 2-2-25 054-646-3592 

Shimada, Yaizu, Fujieda, 

Makinohara, Yoshida,  

Kawanehon 

Kamo 

 (Centro de saúde e bem 

estar social de Kamo） 

Shimodashinaka 531-1 

Escritório provincial de assuntos gerais 

em Kamo edicifio anexo 4to piso. 

(Shimoda Sogo Chosha) 

0558-24-2038 

Shimodashi, Higashiizu-cho, 

Kawazu-cho, Minamiizu-

cho, Matsuzaki-cho, 

Nishiizu-cho 

Fuji 

 (Centro de saúde e bem 

estar social de Kamo） 

Fuji-shi Motoichiba 441-1 

Escritório provincial de assuntos gerais 

em Fuji 1er piso. (Fuji Sogo Chosha) 

0545-65-2141 Fujii, Fujinomiya 

Tobu 

 (Centro de saúde e bem 

estar social de Tobu） 

Numazu-shi Takashima-Honcho 1-3 

Escritório provincial de assuntos gerais 

em Tobu 4to piso. (Tobu Sogo Chosha) 

055-920-2085 

Numazu, Atami, Mishima, 

Ito, Gotenba, Susono, Izu, 

Izunokuni, Kannami-cho, 

Shimizu-cho, Nagaizumi-cho, 

Oyama-cho, Shibakawa-cho 

Seibu 

 (Centro de saúde e bem 

estar social de Seibu） 

Iwata-shi Mitauke 3599-4 

Escritório provincial de assuntos gerais 

em Chuuen 1er piso. 

 (Chuuen Sogo Chosha) 

0538-37-2810 

Iwata, Fukuroi, Kosai, Mori-

machi, Kakegawa, 

Omaezaki, Kikugawa 

Shizuoka 
Shizuoka-shi Aoiku Tsutsumi-cho 914-

417 
054-275-2871 Shizuoka 

Hamamatsu 

Hamamatsu-shi Naka-ku Chuou 1-12-1 

Escritório provincial de assuntos gerais 

em Hamamatsu 4to piso. 

(Hamamatsu Sogo Chosha) 

053-457-2703 Hamamatsu 
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⚫ Web: Informações para Apoio Educacional à Crianças Estrangeiros 

https://www.tabunka.n-pocket.com/ 

➢ Guia para ingressar no ensino médio em Shizuoka: disponível em 6 idiomas  

(português, inglês, espanhol, chinês, tagalog, japonês com furigana) 

➢ Diferenças no sistema escolar entre o Japão, Brasil e Peru 

➢ Ecolas de ensino médio de Shizuoka 

➢ Cursos de japonês, aulas de reforzo para crianças e outros  

 

 

* Este guia e o site foi feita por ONG,  

Hamamatsu NPO Network Center (N-Pocket)  

com a doação e voluntário etc. 

Não é o projeto com municipal nem provincia. 
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