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I.  SISTEMA EDUCACIONAL DO JAPÃO 

1. Sistema educacional do Japão 

 Até o ingresso no nível fundamental, o estudo é opcional. Do primário até o ginásio o ensino é obrigatório,  

totalizando 9 anos. Nos cursos primário e ginasial não há reprovação. Porém, no ensino médio e universidade, se o 

aluno não atingir a pontuação necessária nem a frequência determinada, haverá a possibilidade de ser reprovado ou 

mesmo de não se graduar.  

 Nos cursos primário e ginasial a escola é determinada conforme a região onde mora. No curso colegial e superior, 

pode-se escolher a escola, porém é necessário passar no teste de aprovação. 

 No Japão, mais de 95% dos alunos que concluem o ensino ginasial 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. 

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

e as escolas profissionalizantes este percentual sobe para 80%. Concluindo o curso superior, aumentam ainda mais as 

opções de trabalho, permitindo a obtenção de certificados de especialização.  

No curso médio existem escolas onde os estudos são voltados para o trabalho, mas a maioria são preparatórias para 

o curso superior. A escolha da escola implica também na escolha do caminho a ser seguido. Portanto pense bem, 

consultando os familiares e professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 condições 

listadas abaixo. 

① Os estudantes formados nas escolas ginasiais japonesas ou que vão se formar em março.  

② Concluiu 9 anos do ensino fundamental no exterior. 

③ No caso das escolas estrangeiras cujo ensino fundamental não seja completado em 9 anos, será necessário 

ingressar e concluir o curso ginasial do Japão.  

④ Os formados nas escolas estrangeiras no Japão (escolas brasileiras, etc) não estarão qualificados para prestar o 

exame de admissão no ensino médio. Todos os anos no mês de novembro há o [Exame para avaliação dos com] 

hecimentos para aprovação no Ensino Fundamental] “Chugakko sotsugyo teido nintei shiken’’, sendo a aprovação 

imprescindível. Quanto ao Exame, consultar Tokubetsu Shien Kyoiku Suishin Shitsu (Setor de Apoio Específico e 

Promoção Educacional) Tel: 054-221-2090 

Universidade 

de curta duração 

(Tanki Daigaku) 

2 anos 

Pós-Graduação 

(Daigakuin) 
2-5 anos 

Universidade 

(Daigaku) 

4 anos 

Curso 

Profissionalizante 

(Senmon Gakko) 

1-3 anos 

 
Ensino Médio (Koukou)  3-4 anos 

Colegial 

Técnico 

(Kosen) 

5 anos* 

Curso Ginasial (Chugakko)  3 anos  Ensino fundamental 

Pré-escola (Youchien) Creche (Hoikuen) 

* Formando-se no Colegial Técnico, 

é possível avançar para a faculdade 

 

Até 15 anos  

(término do ensino obrigatório) 

 

A partir de 6 anos  

(início do ensino obrigatório) 
Curso Primário (Shogakko)  6 anos  Ensino fundamental 
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II.  TIPOS DE CURSOS DO ENSINO MÉDIO 

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

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

“Zennichi-sei” 

Período Integral 

(escolas públicas e 

particulares) 

“Teiji-sei” 

Meio Período “Tsushin-sei” 

Estudo a distância “Gakunen-sei” 

Curso por turnos 

“Tan-i-sei” 

Curso por crédito 

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 créditos. 

Curso regular *1 

Curso  

profissionalizante *2 

Curso geral *3 

Curso regular 

Curso  

Profissionalizante 

(indústria, comercial) 

Curso regular Curso regular 

Consultar p. 13-15 e 

17-18 

-p. 16 

-Dependendo da 

 escola há refeição 

-p.16 

3 escolas 

Mishima chouryou, 

Shizuoka chuo, 

Hamamatsu Ohiradai 

-p.16  apenas a escola Shizuoka Chuo. 

-Local e data das aulas presenciais 

①Campus Chuo (Shizuoka Chuo Koukou) 

domingo, quarta-feira 

②Campus Toubu (no Mishima Chouryo 

Koukou) domingo, quinta-feira 

③Campus Seibu (no Arai Koukou)  

domingo, quinta-feira 

*1 Curso regular: Aprendizado que abrange conhecimentos e aptidões necessários que servirão de base para o futuro, 

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

que ministram aulas objetivando o ingresso nas universidades, escolas com curso especializados no campo desejado, 

etc. 

*2 Curso profissionalizante: Educação profissionalizante que visa o aprendizado padrão como conhecimentos e 

aptidões. Há a possibilidade de especializar em diversas áreas como: agronomia, indústria, comércio, previdência 

social, etc., e acrescentando nas disciplinas normais, ciências e matemática, artes, culturas internacionais etc., 

pode-se aprofundar nas áreas específicas. 

*3 Curso geral: Educação técnica especializada correspondendo a expectativa, característica, etc., do aluno, 

selecionando-se entre matéria regular, agronomia, indústria, comércio, previdência social, etc.  

1. Curso de especialização e qualificação 

Há várias qualificações que podem ser adquiridas, na área de Agronomia, Indústria, Comércio, etc, sendo promissor 

no âmbito profissional. As qualificações não têm validade internacional, mas a técnica básica adquirida, poderá trazer 

benefício futuro ao aluno.  

2. Diferença entre a escola pública e particular (privada) 

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

não são muito altas se comparadas com as escolas particulares.  

As escolas particulares são administradar pelas respectivas fundaçãoes educacionais jurídicas, e o sistema e as datas 

de exame de seleção (de admissão) das escolas particulares, diferem das escolas públicas. 
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III.  DESPESAS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO  

1. Taxas de exame de admissão, e outras despesas até o ingresso 

 

Escolas Públicas Escolas 

Particulares 

Curso integral(ex) 

“Zennichi-sei” 

Curso integral 

“Teiji-sei” 

Curso por turnos 

“Teiji-sei” 

Curso por crédito 

“Tsushin-sei” 

Curso a distância 

Exame de admissão ¥2.200 ¥950 ¥950 - ¥15.000 

Matrícula ¥5.650 ¥2.100 ¥2.100 ¥500 ¥90.000 

Uniforme, bolsa, 

uniforme de educação 

física, etc. *1 

¥40.000 - 50.000 Cerca de ¥15.000 - ¥70.000 

Despesas para 

conservação do 

estabelecimento 

- - - - ¥60.000 

Total ① Cerca de ¥60.000 Cerca de ¥20.000 Cerca de ¥20.000 ¥500 ¥240.000 

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

Favor consultar a escola ou PTA.   

※ Outros, 2. A maioria das despesas são pagas no ato da matrícula.  

2. Mensalidades e outras despesas durante o ano (no caso do 1º ano) 

 

Escolas Públicas Escolas 

Particulares 

Curso integral (ex) 
“Zennichi-sei” 

Curso integral 

“Teiji-sei” 

Curso por turnos 

“Teiji-sei” 
Curso por crédito 

“Tsushin-sei” 
Curso a distância 

Mensalidades *2 A PARTIR DE ABRIL/2010 FICOU GRATUITA ¥265.200 

Material Didático Cerca de ¥15.000 Cerca de ¥10.000 *3 *4 ¥20.000 

Despesa geral *5 Cerca de ¥130.000 Cerca de ¥66.000 Cerca de ¥32.000 Cerca de ¥2.600 ¥42.000 

Despesas com 

refeição *6 
- ¥26.000~51.000 - - - 

Total ② Cerca de ¥145.000 Cerca de ¥100.000   ¥327.200 

 

Total ①+② Cerca de ¥205.000 Cerca de ¥120.000   ¥567.200 

*2  Nas escolas públicas, independente das condições de cada família, a mensalidade é gratuita.  

    Nas escolas particulares o governo subsidiará o valor de ¥118.800, dependendo da renda anual, esta valor poderá diferir. 

Ex.: com uma renda anual de ¥2.500.000 até ¥3.500.000, há uma redução de ¥59.400; abaixo de ¥2.500.000, a educas 

redução de ¥118.800. E cada escola tem um sistema de apoio às famílias de baixa renda. 

*3 A taxa do material didático do “Teiji-sei” será totalmente gratuito, aos alunos que cumprirem acima de 90 dias de 

jornada de trabalho no período de um ano. (incluindo arubaitos) 

*4 No “Teiji-sei” curso por crédito e “Tsushin-sei”, as despesas com material didático diferem conforme a quantidade e o 

tipo da matéria escolhida. 

*5  Na despesa geral engloba-se as taxas de: PTA (Associação de Pais e Mestres), despesas de ano frequentado, palestras, 

conselho estudantil, biblioteca, aperfeiçoamento educacional, etc. Os valores mencionados no quadro acima são 

aproximados, e podem diferir conforme a escola.  

Despesas do ano frequentado: São despesas com atividades especiais de acordo com a série. Ex.: excursão, caderno de 

inglês, etc. 

Nas escolas particulares, as “Despesas Gerais” são determinadas por cada escola. Não estão inclusas despesas como: 

taxa do PTA (Associacão de Pais e Mestres), taxas das turmas e outras. 

*6 No“Teiji-sei”, os alunos receberão ajuda de custo parcial quando cumprirem jornada de trabalho acima de 90 dias no 

período de 1 ano. (incluindo arubaitos) 

*7 As despesas com escolas particulares variam de acordo com cada escola. Favor, consultar a escola escolhida. 
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3. Outras despesas  

Fundo para viagem escolar 

(Shuugaku ryoko) 

As despesas variam em torno de ¥100.000~150.000. Arrecada-se a partir do 1º ano 

para viajar no 2º ou 3º ano. No caso de viagem ao exterior, a participação é opcional. 

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 *7 

 

 

Será necessária se for á escola de ônibus ou trem. É possível utilizar o desconto para 

estudantes. 

Ônibus Entetsu: passe escolar para 1 mês 40% de desconto, de 3 meses 43% de 

desconto, para 6 meses 46%. Existem ainda outros descontos.  

Maiores detalhes podem ser obtidos pelo Tel: 053-445-2255 

JR: O desconto difere para alunos dos cursos primário, ginasial, colegial e 

faculdade. Informações nos guichês da estação. 

*7  No caso dos alunos que se enquadram no citado caso e cujas despesas com transporte para ir à escola ultrapassarem o 

valor de ¥15.000, há o sistema de auxílio, dependendo da situação financeira da família.  

Maiores informações, favor consultar a escola que ingressar.  

 

IV.  BOLSA DE ESTUDO 

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

dificuldades financeiras, há o sistema de bolsa de estudos, 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 deverá iniciar a devolução do valor da bolsa. 

  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 e parcial. Para maiores informações, favor consultar a escola que ingressar. 

Existem também instituições públicas que disponibilizam assistência à anuidades escolares, auxílio financeiro, fundo 

de estudos de fundo de bem estar etc..  

Informações sobre bolsa de estudos, favor consultar o Comitê de Educação da cidade. 

 

◆Bolsa de estudo das escolas de ensino médio da Província de Shizuoka. 

Requisitos: O pai ou resposável deve residir na Província de Shizuoka, possuir visto permanente ou ser 

dependente da pessoa que possui visto permanente. A renda familiar tem que estar abaixo do limite 

estabelecido. Precisa de dois fiadores. Existem 2 tipos e 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) 

Informações: Shizuoka-ken Kyoiku-Iinkai Gakko Kyoiku-ka (TEL: 054-221-2141) 

 

◆ Sistema de Auxílio Financeiro para Curso por turno e Curso a distância. 

Requisitos: Estudantes que estejam empregados, obtendo a remuneração anual inferior a ¥2.590.000.  

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

ensino médio da Província de Shizuoka) 

※Após a conclusão a obrigação da devolução será cancelada. Havendo desistência, a devolução total será 

imprescindível. 

Informações: Shizuoka-ken Kyoiku-Iinkai Gakko Kyoiku-ka (TEL: 054-221-2141) 
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◆ Fundo de Bolsa e Auxílio Escolar Shizuoka ken Ikuei Kai Sho Gakukin 

Requisitos: Estudantes que residem na província, frequentando escolas públicas (somente período integral), escola 

particular, escola técnica.  A renda familiar deve estar abaixo do limite estabelecido. 

         No ginásio deve ter aproveitamento escolar acima de 2.5 e após o ingresso no colegial acima de 2.2. 

Valor do auxílio: ¥15.000 /mês (alunos que frequentam a escola pública, curso normal) 

¥17.000 /mês (alunos que frequentam a escola pública, com curso especializado, cursos de especialização) 

¥24.000 /mês (alunos que frequentam a escola particular ) 

               Informações: Shizuoka-ken Ikuei Kai (tel: 054-254-5239) 

◆ Sistema de empréstimo para Bolsa e Auxílio Escolar e Assistência à (auxílio a educação e preparativos 

para o ingresso escolar) 

auxílio à educação : despesas necessárias para frequentar escola colegial, de especialização, colégios profissionalizantes, 

faculdade de curta duração e universidade. 

auxílio para preparativos para o ingresso escolar : despesas necessárias para ingressar escola colegial, de especialização, 

colégios profissionalizantes, faculdade de curta duração e universidade. 

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

conseguindo pagar as despesas do cotidiano. 

Valor do auxílio: auxílio à educação  colegial : até ¥35.000 por mês  colégio de especilização : até ¥60.000 por mês  

faculdade de curta duração : até ¥60.000 por mês  universidade : até ¥ 65.000 por mês 

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

Informações: Shizuoka-ken Shakai Fukushi Kyokai (tel: 054-254-5244) 

◆ Sistema de empréstimo de assistência a famílias constituídas por mãe e filho (empréstimo para os 

estudos e preparativos para o ingresso escolar) 

empréstimo para os estudos : empréstimo destinado aos alunos que ingressarão em escolas de nível médio, 

universidades, colégios de especialização ou cursos de especialização. 

empréstimo para preparativos para o ingresso escolar : empréstimo para ingressar nas escolas primárias, ginasiais, 

colegiais, de especialização, faculdades de curta duração ou universidades. 

Requisitos : Filhos de mães solteiras, ou crianças órfãos. 

Valor do auxílio : empréstimo para os estudos  de ¥ 18.000 à ¥ 64.000 por mês 

              empréstimo para preparativos para o ingresso escolar  de ¥ 39.500 à ¥ 590.000 

em qualquer um dos casos o valor varia conforme as condições. 

Informações: Shakai Fukushi-ka das subprefeituras 

 

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

Favor consultar o Dpto de Confiança Pública, do Banco Sumitomo Shintaku Guinko Tel: 03-3286-8218. 

◆ 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. 

◆ Fundo de Bolsa de Estudo Suruga  Informações: Tel:055-962-5610 

◆ Fundo de Bolsa de Estudo Kinouchi Kensetu   

Informações: Banco Chu-o Mitsui Shintaku, Houjin Eigyo dai nibu Tel: 03-5232-8910 

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

 

Financiamento Educacional do governo 

◆ Informar-se no Nihon Seisaku Kinyu Kouko Kuni no Kyouiku (tel: 0570-008656 ou 03-5321-8656) 



Hamamatsu NPO Network Center 6 

V.  SISTEMA DE SELEÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO 

 

       
Seleção padrão 

       

    
Seleção geral 

   

      
Seleção Arbitrária 

 ① Zennichi-sei 

(Período Integral) 

     

       

    
Seleção especial 

  Seleção de alunos 

estrangeiros       

        

       Seleção de alunos que 

retornaram do exterior        

    Gakunen-sei 

(Curso por turnos) 

   

      Seleção de alunos que não 

frequentaram a escola por 

longo período 
 ② Teiji-sei 

(Meio Período) 

     

       

    Tan-i-sei 

(Curso por créditos) 

  
Seleção por convênio 

      

        

 ③ Tsushin-sei 

(Estudo a distância) 

      

    ⑤ Hamamatsu Shiritsu Koukou 

International Class      

 ④ 2º chamada 
      

      

・Candidatos a entrar na escola, gakka curso 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 uma ordem de opções. 

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

As áreas das escolas municipais são determinadas pelas respectivas cidades. 

・A seleção para admissão nas escolas públicas da província e do município, ocorrem da mesma forma. 

 

①  Curso Integral „„Zennichi-sei‟‟ 

(1) Seleção Geral 

Divide-se em 2 modalidades: padrão e arbitrária.  

A seleção no padrão é avaliada através de 3 processos: “chosa-sho”, “mensetsu” e “gakuryoku kensa”.  

Porém, quanto a modalidade arbitrária especial, favor consultar o professor da escola. 

- Relatório Escolar - “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. (vide p.8-9) 

- Entrevista - “mensetsu”: entrevista realizada na data do exame de admissão nos respectivos colegiais 

“koukou”. Há entrevista em grupo, individual e outros. 

- Avaliação sobre a habilidade escolar – “gakuryoku kensa”: teste padronizado em toda província, 

abrangendo 5 matérias: Língua Japonesa, Estudos Sociais, Matemática, Ciências e Inglês. 
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(2) Seleção Especial 

As escolas estão determinadas de acordo com o tipo de seleção. O exame é realizado na mesma data da seleção 

geral. No entanto, não há possibilidade de prestar em outras escolas. 

Tipos de 

seleção 
Requisitos do aluno 

Formas de 

avaliação 
Escolas determinadas Vagas 

Seleção de 

alunos 

estrangeiros 

Ter nacionalidade estrangeira, 

com a chegada ao Japão após 

abril / 2009, e residir com os 

pais ou responsável. (menos de 

3 anos após a chegada) 

・“chosa-sho” 

・“mensetsu” 

・“gakuryoku 

 kensa” *2 

Susono, Ihara, Fuji Shiritsu, Ogasa, 

Yokosuka, Tootoumi Sogo, 

Hamamatsu Higashi,  

Hamamatsu Enoshima, Arai 

Poucas 

*1 

Seleção de 

alunos que 

retornaram 

do exterior 

Ter nacionalidade japonesa, ter 

retornado do exterior após 

abril / 2009. 

(menos de 3 anos após o 

retorno) 

・“chosa-sho” 

・“mensetsu” 

・“gakuryoku  

kensa” 

Atami, Mishima Minami, Numazu 

Jyohoku, Yoshihara, Fuji Higashi, 

Ihara, Shizuoka Jyohoku, Shizuoka 

Shiritsu, Yoshida, Fukuroi, Hamamatsu 

Kita, Hamamatsu Minami, Hamamatsu 

Kotou, Hamamatsu Konan,  

Hamamatsu Shiritsu 

Poucas 

*3 

 

*1 Em 2010, 18 pessoas prestaram o exame e 16 foram aprovados, em 8 escolas. Em 2011, prestaram 9 e 7 foram 

aprovados, em 5 escolas. 

*2 No exame “Nihongo Kisoryoku Kensa” inclui-se quetões para avaliar o conhecimento básico da língua japonesa. 

*3 Apenas no Hamamatsu Kita Koukou (área de Relações Internacionais) selecionam 20% das vagas.  

 

②  Curso por turnos “Teiji sei‟‟ 

(1) “Gakunen sei” curso por classe  

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

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

Previsão para o exame de admissão do ano 2011: 14 escolas aplicarão a redação, 3 escolas a língua japonesa, e 

uma escola a língua japonesa e matemática como teste de “gakuryoku kensa”.  

(2) “Tan-i sei” curso por crédito 

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

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

Pessoas que optaram pelo curso noturno ou que está com mais de 20 anos, será aplicado a redação, ao invés do 

teste. A inscrição de outono é feita em agosto. 

③  Curso a distância “Tsushin-sei‟‟ 

A seleção será através 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.  

⑥ Hamamatsu Shiritsu Koukou“International Class” 

Esta classe é para estrangeiros. A seleção é avaliada através de “chosa-sho”, "Hikki shiken (Japonês, Inglês e 

matemática)" , “mensetsu (entrevista)” e "suisen syo (recomendação)". No teste de matemática e Inglês pode 

escolher em Japones com furigana ou em Português. A data da prova difere das escolas públicas (p.10).  

Informação: Hamamatsu Shiritsu Koukou Tel 053-453-1105 
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IV.  CHOSA-SHO  Relatório Escolar 

 

“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 Nº da Classe, e frequência 

 

＜Registro de frequência nas aulas＞ 

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

Estes ítens em excesso, são deméritos  

 

＜Registro de estudos＞ 

④ Avaliação da Matéria Obrigatória: aproveitamento escolar do 1º e 2º período da 3ª série, pontuação de 1 a 5 (5 é 

ótimo). 

⑤ Avaliação da Matéria Optativa: Avaliada em 3 níveis: A, B e C. 

⑥ Atividade Extra-Curricular: Avaliada sobre a dedicação voltada ao tema na 3ª série.  

⑦ Outras anotações: Avaliação sobre as matérias acima, ressaltando as especialidades e características.  

 

＜Registro das atividades escolares＞ 

⑧ Atividade Específica: Avaliação sobre as atividades do conselho estudantil, de classes, etc. Assinalado no caso 

considerado satisfatório. 

⑨ Comportamento: Avaliação geral: Saúde, desenvolvimento físico, autonomia/independência,  responsabilidade, 

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

imparcialidade, etc. Assinalado no ○ caso considerado satisfatório. 

⑩ Total geral de resistência física 

⑪ Itens Específicos: Avaliação sobre as responsabilidades atribuidas nas atividades e eventos escolares. 

⑫ Atividade Diversificada: Avaliação das atividades culturais, esportivas e voluntárias realizadas dentro ou fora da 

escola incluindo as habilidades especiais. 

⑬ Outros: Avaliação das atividades extra-curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Vamos visitar as escolas!! 

Em julho e agosto, nas koukous de Período Integral tem aula experimental e abertas para visitas.  

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

Podem também conhecer as escolas, na oportunidade dos festivais internos ou outros eventos escolares. 
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VII.  CRONOGRAMA PARA O EXAME DE INGRESSO NO ENSINO MÉDIO 

1. Cronograma dos estudantes do 3º ano 

Abril-Maio Excursão Escolar 

Junho Prova final do período escolar no primeiro semestre (Teste para avaliar o quanto aprender no 

primeiro semestre) 

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

Agosto Aula experimental no Koukou e abertas para visitas. 

Setembro Exame de conhecimento da gerae de provincia de Shizuoka I (Exame de 5 matérias são 

igual todas as escolas de Shizuoka) 

Outubro Prova bimestral no primeiro semestre 

Novembro Prova final do segundo período escolar (Os resultados são refletidos no relatório escolar.)  

Dezembro Exame de conhecimentos de Shizuoka Prefecture II, 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 de escola pública 

Cerimônia de formatura de curso ginasial 

Abril Cerimônia de ingresso de ensino médio 

2. Programação de seleção das escolas públicas para o ano 2012 

(1) Cronograma das seleções normal e especial. 

Recepção de inscrições Dia 20/2/2012 (segunda) ～ 22/2(quarta) até 12:00 

Período para alterações da inscrição Dia 28/2/2012 (terça) ～ 29/2 (quarta) até 12:00 

Exame de aprovação, entrevista e outros Dia 6/3/2012 (terça), dia 7/3 (quarta) 

Exame extra Dia 12/3/2012 (segunda) 

Divulgação da lista de aprovados 
Dia 15/3/2012 (quinta) a partir das 12:00 em cada escola, será 

anunciado o número de inscrição dos aprovados no teste. 

* A recepção das inscrições do “Tan-i sei tsuushin sei” curso a distância por crédito será feita no período de 16/3/2012 

(quinta) à 30/3(sexta) até 12:00. 

※No Hamamatsu Shiritsu Koukou – Classe Internacional: 23-26/jan: entrega da inscrição, 3/fev: exame,  

10/fev: Divulgação da lista de aprovados 

(2) Cronograma da 2ª chamada 

Anúncio das escolas que realizarão a  

2ª chamada e quantidade de vagas 
Dia 15/3/2012 (quinta) 

Recepção das inscrições Dia 19/3/2012 (segunda), 21/3 (quarta) até 14:00 

Entrevista, redação e outros Dia 22/3/2012 (quinta) 

Divulgação da lista de aprovados Dia 26/3/2012 (segunda) a partir das 12:00 

(3) Seleção de outono do Curso por turnos “Teiji sei’’ sistema de créditos 

 (Colégios Mishima Choryo, Shizuoka Chuo, Hamamatsu Ohiradai) 

Recepção das inscrições Dia 14/8/2012 (terça) ～ 16/8 (quinta) até 12:00 

Exame de avaliação de conhecimentos 

básicos, experssão livre e outros 
Dia 21/8/2012 (terça), 22 (quarta) 

Exame extra Dia 24/8/2012 (sexta) 

Divulgação da lista de aprovados Dia 29/8/2012 (quarta) a partir das 12:00 

3. Programação de seleção das escolas particulares para o ano 2012 

(1) Cronograma das seleções 

Recepção de inscrições Dia 1/2/2012 (terça) ～ 2/2(quarta)  
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Exame de aprovação, entrevista e outros Dia 8/2/2012 (terça) (dia 9/2 (quarta)) 

Exame extra Dependerá de cada escola 

Divulgação da lista de aprovados Dia 17/2/2012 (sexta) 

(2) Cronograma da 2ª chamada 

Recepção das inscrições Dia 19/3/2012 (segunda) 

Entrevista, redação e outros Dependerá de cada escola 

Divulgação da lista de aprovados Dependerá de cada escola 

 

VIII.  CONSULTA EDUCACIONAL 

A. Consulta educacional da escola (curso ginasial) “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 vida escolar como: direcionamento a série 

subsequente, maus-tratos (ijime), ausência escolar, etc.  

1. Visita a domicílio “Katei homon” 

O professor responsável realiza visita à residência do aluno para conversar com os pais, objetivando conhecer e 

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

2. Associação dos pais “Hodosha kai” 

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

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

3. Consulta entre aluno, pais e 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 da 

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 bom desempenho 

no exame de admissão.  

Exceto a data do [sansha-mendan], poderá solicitar a reunião em caso de dúvida ou preocupação. Consulte o professor 

responsável, de imediato. Em caso de necessidade, é aconselhável a mediação de um intérprete. 

4. Consulta individual “Kojin mendan” 

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

realizada na data pré-determinada, que será comunicado com antecedência pelo professor responsável.  

Dependendo da escola, consideram a disponibilidade do responsável marcando a data conveniente. Em caso de 

necessidade, é aconselhável a mediação de um intérprete. 

B. Outros locais para Consultas educacionais 

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

ausência escolar, crianças portadoras de deficiência, etc, podem ser efetuadas no balcão de atendimento da secretaria de 

educação da província e do município. 

O Ensino Fundamental (Shogakko e Chugakko) é administrado pela secretaria de educação do município, e as escolas 

públicas do Ensino Médio e as Escolas de Apoio Especial pela secretaria de educação da província. Shizuoka-ken 

“Kyoiku Iinkai Gakkou Kyoiku-ka” (Secretaria de Educação da Província de Shizuoka, Divisão Educacional) Tel: 

054-221-3114 

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

estrangeiros. Caso queira consultar em outro idioma, exceto o nihongo, favor entrar em contato. 
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IX.  PALAVRAS USADAS NAS ESCOLAS E NO EXAME DE SELEÇÃO  

1. Palavras utilizadas na escola 

Hogosha Pais ou responsável 

HR home room 
Atividades da classe, o 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. Forma de orientação educacional, não permitindo 

o aluno frequentar a escola, e sim ficar em casa refletindo sobre sua atitude.  

Exemplos de motivos de suspensão: Fumar (é proibido com menos de 20 anos), ir de 

motocicleta para escola, etc. Os pais também são chamados para a 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. Cada final do período escolar o boletim é entregue com as notas, presenças, 

faltas e atrasos. Os pais devem verificar e carimbar. 

Tan-i 

Crédito. 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, obtem 

4 créditos. Para aprovação no koukou, é necessário mais de 74 créditos.  

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, 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 apresentar no exame de seleção. 

Shiboukou Seleção da escola pretendida 

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

 Chosa-sho 

Relatório escolar. Elaborado pelo professor responsável 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, certificados, prêmios, etc. 

Tangan 
Escolha de uma escola (shiboukou). Caso seja aprovado em colégio particular, o aluno terá de 

ingressar nessa escola. A possibilidade de aprovação é maior do que Heigan. 

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

【Zen-nichi-sei: Curso integral】A marca ● mostra curso por crédito 

  Nome da Escola  
Regu

lar 
Comé

rcio 

Indú 

stria 

Agro 

nomia 

Math e 

ciência 
Outros 

Globa

lizado 
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 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 Toi ○ ○           Izu-shi Toi 870-1 0558-98-0211 

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

11 Nirayama ○       ○     Izunokuni-shi Nirayama nirayama 229 0559-49-1009 

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 Shiritsu 

Numazu 
○             

Numazu-shi Sanmaibashi 

kanetsukimen 673 
0559-21-0805 

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

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 Fuji Shiritsu  ○       Esportes ○ Fuji-shi Hina 1654 0545-34-1024 

31 Fujinomiya Higashi ○         
Previdên 

cia social 
  Fujinomiya-shi Koizumi 1234 0544-26-4177 

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

33 Fujinomiya Nishi ○             Fujinomiya-shi Yodoshi 1550 0544-23-1124 
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 Nome da Escola  
Regu

lar 
Comé

rcio 

Indú 

stria 

Agro 

nomia 

Math e 

ciência 
Outros 

Globa

lizado 
Endereço TEL 

34 Fugakukan             ● Fujinomiya-shi Yumizawacho 732 0544-27-3205 

35 Ihara ○             Shizuoka-shi shimizuku Kanbara 5300-5 0543-88-2155 

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

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

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

39 
Shizuoka Shiritstu 

Shimizu Shogyo 
  ○           

Shizuoka-shi shimizuku Sakuragaoka 

cho 7-15 
0543-53-5388 

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

41 Shizuoka Johoku ○         
Interna 

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

42 Shizuoka Higashi ○             Shizuoka-shi Aoiku Kawai 757 054-261-6636 

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

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

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

46 Kagaku Gijyutsu     ○   
Ciência 

e indú 

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

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

48 Shizuoka Minami ○             Shizuoka-shi Surugaku Ooya 5762 054-237-5781 

49 
Shizuoka Shiritsu  

Shogyo 
  ○           Shizuoka-shi Surugaku Uto 3-4-17 054-285-2271 

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

51 Yaizu Suisan          Pescaria    Yaizu-shi Yaizu 5-5-2 054-628-6148 

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

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

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

55 Oigawa ○             Yaizu-shi Kamishinden 292-1 0546-22-3411 

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

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

58 Shimada Shogyo   ○           Shimada-shi Hontori 7-8707 0547-37-4167 

59 Kanaya ○             Shimada-shi Kanayakawara 35 0547-45-4155 

60 Kawane ○             
Haibara-gun Kawanehon-cho 

Tokuyama 1644-1 
0547-57-2221 

61 Yoshida ○         
Previdên 

cia social 
  Haibara-gun Yoshida-cho Kataoka 2130 0548-32-1241 

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

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

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

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

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

67 Yokosuka ○             Kakegawa-shi Yokosuka 1491-1 0537-48-3421 

68 Ogasa             ● Kikugawa-shi Higashiyokoji 1222-3 0537-35-3181 

69 Ikeshinden ○             Omaezaki-shi Ikeshinden 907-1 0537-86-2460 
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  Nome da Escola  
Regu

lar 
Comé

rcio 

Indú 

stria 

Agro 

nomia 

Math e 

ciência 
Outros 

Globa

lizado 
Endereço TEL 

70 Totomi Sogo             ● Syuchi-gun Morimachi Mori 2085 0538-85-6000 

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

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

73 Haruno ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Haruno-cho Horinouchi 284 
0539-85-0306 

74 Futamata ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Futamatacho Futamata 196-2 
0539-26-1221 

75 Tenryu Ringyo     ○  ○       
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Futamatacho Futamata 601 
0539-25-3139 

76 Sakuma ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

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

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

78 Iwata Kita ○         
Previdên 

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

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

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

81 Hamamatsu Higashi ○ ○           
Hamamatsu-shi Higashiku 

Kasaishindencho 1442 
053-434-4401 

82 Hamamatsu Kita ○         
Interna 

cionais 
  Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-30-1 053-454-5548 

83 Hamamatsu Nishi ○             Hamamatsu-shi Nakaku Nishiibacho 3-1 053-454-4471 

84 
Hamamatsu Johoku 

Kogyo 
    ○         

Hamamatsu-shi Nakaku Sumiyoshi 

5-16-1 
053-471-8341 

85 Hamamatsu Syogyo   ○           Hamamatsu-shi Nakaku Fumiokacho 4-11 053-471-3351 

86 Hamamatsu Shiritsu ○         
Interna 

cionais 
 Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-21-1 053-453-1105 

87 Hamamatsu Minami ○       ○     
Hamamatsu-shi Minamiku 

Yonezucho 961 
053-441-1486 

88 Hamamatsu Enoshima ○         Artes   
Hamamatsu-shi Minamiku 

Enoshimacho 630-1 
053-425-6020 

89 Hamamatsu Koto ○             
Hamamatsu-shi Nishiku 

Ohitomicho 3600 
053-485-0215 

90 Hamamatsu Konan ○         Inglês   
Hamamatsu-shi Nishiku 

Magouricho 3791-1 
053-592-1625 

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

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

93 Hamana ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Nishimisono 2939-1 
053-586-3155 

94 Hamakita Nishi ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Shinpara 4175-1 
053-587-1135 

95 Inasa   
Tecnologia 

Industrial       
Hamamatsu-shi Kitaku Inasacho 

kanasahi 1428 
053-542-0016 

96 Kiga ○ ○           
Hamamatsu-shi Kitaku Hosoecho 

Hirooka 1 
053-523-1035 

97 Mikkabi ○             
Hamamatsu-shi Kitaku Mikkabicho 

Tsuri 78-1 
053-525-0103 

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

99 Kosai ○             Kosai-shi Washizu 1510-2 053-575-0511 
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【Teiji-sei : Corso por crédito】 A marca ● mostra curso por crédito 

  Nome da Escola  Regular Comércio Indústria Endereço TEL 

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

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

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 129-1 055-931-0343 

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 66 054-245-0567 

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 1-7-1 054-641-1680 

14 Shimada Shogyo   ○   Shimada-shi Hontori 7-8707 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 Kogyo    ○ Hamamatsu-shi Kitaku Hatsuoicho 1150 053-436-1101 

19 Hamana ○     
Hamamatsu-shi Hamakitaku Nishimisono 

2939-1 
053-586-3155 

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

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

 

【Tsushin-sei: Curso 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 

(in Mishima choryo High School) 
055-928-5757 

Campus ocidental 
Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 

(in Arai High school) 
053-595-1300 
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Escolas Particulares da provincia Shizuoka 

 Nome da Escola Sexo Regular Outros Endereço TEL 

1 Nihon University Mishima Coed ○   Mishima-shi Bunkyocho 2-31-145 055-988-3500 

2 Mishima Coed ○ 

Informação, 

Previdência 

social, 

Ciências da 

vida 

Sunto-gun Nagaizumi-cho Takehara 354 055-975-0080 

3 Kato Gakuen Gyoshu Coed ○   Numazu-shi Okanomiya Nakamiyo 1361-1 055-924-1900 

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

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

6 Numazu Chuo  Coed ○ 
 

Numazu-shi Sugizakicho 11-20 0559-21-0346 

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

8 Seikei Coed ○   Numazu-shi Numakitacho 2-9-12 055-921-5088 

9 
Fuji seishin jyosi gakuin 

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

10 Gotenba nishi Coed ○  Gotenba-shi Gumizawa 644 0550-89-2466 

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

12 Seiryo Coed ○ Inglês e Math Fujinomiya-shi Hoshiyama 1068 0544-24-4811 

13 Shimizu kokusai Coed ○ Informação Shizuoka-shi Shimizuku Tenjin 1-4-1 0543-66-4155 

14 Shizuoka Salesio Coed ○ Inglês e Math Shizuoka-shi Shimizuku Nakanogo 3-2-1 0543-45-2296 

15 Tokai University Shoyo Coed ○  Shizuoka-shi Shimizuku Orido 3-20-1 0543-34-0726 

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

17 Shizuoka Taisei Coed ○  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 Coed ○ 
Math e Ciência 

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

20 Tokoha Gakuen Tachibana Coed ○ 
Inglês e Math 

Musica 
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 Coed  
Ciência 

acadêmica 
Shizuoka-shi Surugaku Hijiri-isshiki 226-3 054-262-0191 

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

24 Johnan Shizuoka Coed  Comércio 
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 ○ 
Eletrônico 

mecânica 
Fujieda-shi Ushio 87 054-641-6693 

28 Fujieda Meisei Coed ○ Inglês e Math Fujieda-shi Oosu 2-2-1 054-635-8155 

29 Fujieda Junshin Meninas ○ 
Alimento, 

Arte 
Fujieda-shi Maejima 2-3-1 054-635-1311 

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

31 
Kikugawa Nanryo 

(Kokusai Kaiyo Daiichi) 
Coed ○  Kikugawa-shi Kato 5442-5 0537-73-5141 

32 Tokoha Gakuen Kikugawa Coed ○ Fine arts Kikugawa-shi Hansei 1550 0537-35-3171 

33 Iwata higashi Coed ○ Inglês e Math Iwata-shi Mitsuke 180-5 0538-32-6118 

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

35 
Hamamatsu Shugakusya 

(Akutagakuen) 
Coed ○ 

Comércio 
Previdência 

social 

Hamamatsu-shi Nakaku 

Mukoujyuku2-20-1 
053-461-7356 

36 Hamamatsu Gakugei Coed ○ Fine arts 
Hamamatsu-shi Nakaku 

Shimoikekawacho 34-3 
053-471-5336 

37 
Hamamatsu Gakuin 

(Kosei) 
Coed ○   

Hamamatsu-shi Nakaku Takabayashi 

1-17-2 
053-471-4136 

38 Hamamatsu Kaiseikan Coed ○   
Hamamatsu-shi Nakaku Matsushirocho 

207-2 
053-456-7111 

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

40 Hamamatsu Nittai Coed ○   
Hamamatsu-shi Higashiku Handacho 

3-30-1 
053-434-0632 

41 Hamamatsu Uminohoshi Meninas ○  Hamamatsu-shi Nakaku Shijimizuka 3-14-1 053-454-5376 

42 Seirei Christopher Coed ○ Inglês Hamamatsu-shi Kitaku Mikatabaracho 3453 053-436-5313 

43 Hamamatsu Keiyo Coed  Informação Hamamatsu-shi Kitaku Miyukicho 421 053-420-0431 
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この高校進学ガイドブックは、多くの方々のご協力により作成しました。 

翻訳をしてくださった方々をはじめ、ご協力くださった方々に、 

心より感謝とお礼を申し上げます。 
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