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【ポルトガル語】

徳風高等学校（通信制課程 普通科 全日型）
Escola de Ensino Médio Tokufu Koutou Gakkou (particular)
(Curso por correspondência, Curso normal (periodo integral)
所在地
Localização
通学方法
Meios de
transporte
目指す学校像
Imagem da
escola que
desejamos
alcançar
学校の特色
(徳風スタイル)

Características
da Escola
(Estilo Tokufu)
設置コース
と入学定員

Cursos e vagas

三重県亀山市和賀町 1789‐4 Mie‐ken Kameyama‐shi Wagachou 1789‐4
ＴＥＬ.0595‐82‐3561
ＦＡＸ．0595‐82‐3511
5 minutos aproximadamente de Ônibus escolar (da Estação Kameyama JR até a Escola)
Imagem 1: Uma escola que garanta totalmente um lugar para que os alunos passem a vida escolar com
seus colegas.
Imagem 2: Uma escola onde os alunos se formam com um desenvolvimento maior do que esperado
quando ingressou.
Imagem 3: Uma escola em que os alunos pensem 「Que bom que estudei nesta escola」, que os pais
pensem「Que bom que deixei meu filho frequentar esta escola」e que os professores pensem「Que
bom que leciono nesta escola」com sinceridade.
○ “Estilo Tokufu”（Mecanismo e iniciativas únicas que quase não existem em outras escolas）
■Classe com 30 alunos
■Início das aulas às 9:30h
■Aula de 40 min.
■Estudos com método Kumon ■Provas intermediárias e finais em durante 5 dias
■Aulas de reforço(para os alunos que tiveram muitas faltas por motivos de força maior)
■Ida e volta da escola de ônibus escolar
■Alojamento de estudantes, etc.
○ “Sistema de estudos conjuntos”（Sistema que permite que você estude cursos técnicos ao mesmo
tempo que estuda as matérias normais de um colegial, e que o resultado dos estudos são reconhecidos
como nota de avaliação na Escola de Ensino Médio Tokufu ）
○ Curso geral・Curso de cuidados com cães・Curso de computação・・・30 vagas por curso
○ Curso de japonês (recém‐criado)・・・・・・・・・・・・・・・ 20 vagas .
入試区分
Classificação de
admissão

コース
Curso

募集枠
Limite de vagas

備考
Observações

Curso geral

入学者選抜
Seleção de
alunos que
desejam
ingressar

推薦入試
Admissão por
exame de
recomendação

一般入試
Admissão por
exame normal
２次入試
2o Exame de
admissão

Curso de cuidados
com cães
Curso de
computação
Curso de japonês
(recém‐criado)
Os 3 cursos , com
excessão do do
curso de japonês

Todos os cursos

60 % das vagas

O número de aprovados
poderá exceder o limite de vagas

100% das vagas
Depende da quantidade
de aprovados pelo
exame de
recomendação
Depende da quantidade Será realizado em caso de não
De aprovados no exame completar o número de vagas
por recomendação e no dos
exames
por
exame normal
recomendação e o normal

入試区分
Classificação de
admissão

入学者選抜
Seleção de
alunos que
desejam
ingressar

Exame por
recomendação A
Exame por
recomendação B
Exame por
recomendação C
(auto‐
recomendação)

出願要件
Requisitos dos candidatos aos
exames
A media de classificação é de
3.0 ou mais ,etc.
A media de classificação é de
2.5 ou mais ,etc.
Alunos que desejam muito
ingressar e os que tem
motivação de estudar

Exame normal

２次入試
2 exame de
admissão

試験方法
Tipo de exame

試験日
Data do
exame

○ Entrevista individual
○ Exame por escrito
(2 matérias)
Lingua japonesa e
Matemáticam ou
Matemática e Inglês
○ Entrevista individual
○ Exame por escrito
(3 matérias)
Lingua japonesa, Matemática,
Inglês

Pessoas que desejam ingressar
○ Exame por escrito
(3 matérias)
○ Entrevista individual

23 de
janeiro
(sábado)

Dia 29 de
janeiro
(sexta‐
feira)
Será
realizado
em
Meados
de março

(Atenção) No curso de japonês, além dos requisites acima citados, haverá outros requisitos.
進路状況
Situação dos
alunos no
futuro
(de 3 anos passados)

資格取得
Obtenção de
Certificados
部活動
Atividades de
clube

学費等
Custos

寮費等
Gastos de
alojamento

Curso geral： 15% Universidades, 3% Universidades de 2 anos, 27% Escolas profissionalizantes、55%
estão trabalhando
Curso de cuidadores de cães： 11% Universidades,1%Universidades de 2 anos, 22% Escolas
profissionalizantes, 66% estão trabalhando.
Curso de computação : 18% Universidades, 0% Universidades de 2 anos, 46% Escolas
profissionalizantes, 36% estão trabalhando.
Certificado de tecnica em manicure , Certificado de administração de higiene de salão de manicure,
Certificado Dog master,Certificado de treinador de cães, Certificado de corte de pelo de cães, Certificado
de IT passport exam, Exame básico de técnico em informação, etc.
Clubes de :Sofbol com bola dura, soft tenis, voleibol, basquetebol, badminton, tenis de mesa, de cães, de
mangá, de computação, de música, etc.
○ Antes do ingresso:
■Matrícula 45,000 yenes
■Custo de instalações 180,000 yenes (Anuais do 2o e 3o ano 84,000 yenes。
）
○ No Ingresso :
■Livros didáticos・material complementar, Uniforme, uniforme de Ed. Física, sapatilhas de uso dentro
Da escola e do ginásio, etc. total aproximado 95.000 yenes
○ Depois do ingresso:（※ Com o Sistema de Ajuda financeira do país ,a mensalidade poderá ser
reduzida.
■Mensalidade: 32.500 yenes（valor mensal, mesmo que seja menos de 1 mês）
■Gastos usados para a melhoria da educação 13.500 yenes
■Gastos diversos 2.000 yenes
■Poupança para viagem 6,500 yenes（até outubro do 2o ano）
■Alojamento23.000 yenes（valor mensal ,mesmo que seja menos de 1 mês）
■Água, luz e gás 3. 000 yenes
■Alimentação 24.000 yenes

