〜 Várias coisas da escola！~
● Na escola, tem funcionários que fazem vários serviços ！
Na escola, começando pelo diretor, vice-diretor
coordenador da série, professor responsável ,
enfermeiro escolar, etc., tem professores e
funcionários que trabalham todos os dias. Além disso,
em casos de necessidade, o professor nutricionista,
orientador educacional, psicopedagogo, orientador
das atividades do clube, assistente social, auxiliar
linguístico, bibliotecário da escola, cozinheiro ,
zelador, etc., existem funcionários da escola de vários
tipos de trabalho. Cada um utilizando seu
conhecimento especializado, todos trabalham pelo
bem estar das crianças.

Para as famílias internacionais

ポルトガル語版
Versão em Português

Antes de entrar na
escola primária do Japão
(sobre o sistema de ensino)

● No Japão, o novo ano letivo começa em abril ！
Comparando o seu país natal e o Japão, o modo de contar a idade, o período
de início do ano letivo diferem. Na maioria dos países do mundo o ano letivo inicia
em setembro, mas no Japão o novo ano letivo começa em abril. Avançando a
série, mudam o professor responsável, o local da sala de aula e os colegas,
ocorrendo a「mudança de classe」. No novo período escolar, há grande mudança
no ambiente em volta da criança

● Na escola primária, geralmente o professor responsável ensina
nas aulas ！
Na escola primária do Japão, o professor responsável ensina quase todas as
disciplinas, mas na escola ginasial, o professor especializado de cada disciplina
ensina.
Mas daqui para a frente, nas escolas primárias também como na ginasial, nas aulas do
5 ｅ 6 anos, será introduzido gradualmente o sistema de professor responsável pela
disciplina.
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Entrar
Entrar na
na escola
escola primária,
primária, e
e depois…？
depois…？
A maioria das famílias internacionais, tanto os pais como os ﬁlhos experimentam
pela primeira vez o sistema de ensino do Japão. No Japão, após formar o escola
ginasial, cada um escolhe o caminho que pretende seguir. Para entrar no colegial
existe um exame de admissão, e apenas os aprovados podem seguir para o
colegial. Também exige recursos ﬁnanceiros. No Japão, para poder prosseguir os
estudos no rumo desejado, há uma rotina de muitos estudos, e preparo do
dinheiro necessário. Para o prosseguimento de estudos, é necessário a preparação
conjunta de pais e ﬁlhos .
Qual rumo aguarda daqui para a frente as crianças que estão ingressando na
escola primária.
★veja também「sobre a vida cotidiana」「sobre os estudos」「sobre o ﬁnanciamento educacional」.
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A maioria das crianças frequenta a escola primária
pública, mas a medida que vão ao ginasial e
colegial, aumenta o número de pessoas que vão
para a escola particular.

Número de alunos por onde frequentam
colegial

universidade

Exame de Iingresso na
escola ginasial particular

Escola
ginasial

nacional

Escolas
proﬁssionalizantes

Escolas técnicas

Universidade

Curso de
mestrado

pública

particular

参考：令和２年度学校基本調査(文部科学省)

Colégio técnico

Colegial

duração de 6 anos
▲Sobre o Exame de
Ingresso no Colegial

3-4anos

escola primária escola ginasial

Faculdades
curtas

Existem cursos com

Escola primária

Escola integrada de ensino fundamental e médio

Período de ensino obrigatório
Existe o Exame de Ingresso Escolar

3-4anos

A creche é o
local em que
crianças de idade
pré escolar são
cuidadas

Crianças
menores
que 3 anos

No colégio técnico pode se adquirir conhecimentos
especializados como no Colégio Técnico Industrial, e
Colégio Técnico da Marinha Mercante.

Nas escolas proﬁssionalizantes e
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e conhecimentos ligados ao
trabalho.
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☆Citado acima as principais categorias de escolas. A
escola se inicia em abril e termina em março.
☆As crianças que nasceram de 2 de abril até 1 de abril do
ano seguinte estudam na mesma série/ano.
☆Idade completa seria, considerando o dia que nasce
como 0 anos, a contagem da quantidade de aniversários
acumulados a cada ano que passa.

No colegial é comum avançarem para escolas de
período integral. A maioria frequenta o curso
regular mas existe também o curso técnico e de
estudos integrados.
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