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令和３（２０２１）年度 Ano letivo 2021

【ポルトガル語】

Escola de Ensino Médio Tokufu (Por correspondência; Normal; Integral)
Endereço
Acesso

Mie‐ken Kameyama‐shi Wagacho 1789‐4

Tel. 0595‐82‐3561 Fax. 0595‐82‐3511

Cerca de 5 minutos de ônibus escolar (Estação Kameyama ↔ escola)

Meta 1: Garantir a todo custo um local onde o aluno possa ter um cotidiano escolar com os colegas.
Meta 2: O aluno se formar com um desenvolvimento muito maior do que imaginava quando ingressou.
Meta 3: Ser uma escola onde o aluno pensa “foi bom ter estudado nesta escola”, onde os responsáveis
Metas da escola
pensam “foi bom a criança ter frequentado esta escola” e onde os professores pensam “foi bom
ter trabalhado nesta escola”.

Características
da escola
(Estilo Tokufu)

Cursos e
vagas

○ “Estilo Tokufu” (caractrerísticas, métodos, propostas que não há em outras escolas)
■ Sala de aula com 30 alunos
■ Início das aulas às 9:30
■ Cada aula é de 45 minutos
■ Método de Ensino Kumon
■ Período de 5 dias de provas intermediárias ou finais
■ Aulas de
reposição (para alunos que tiveram que faltar muito por motivos justificáveis)
■ Frequentar com
ônibus escolar
■ Alojamento de alunos
e outros
○ “2 escolas em 1” (Ao ingressar na Escola de Ensino Médio Tokufu, ingressará simultaneamente na
Escola Técnica de Ensino Médio Tokufu e, os créditos adquiridos numa escola são válidos para a outra,
simultaneamente.)
○ Misto geral・Cuidados com cães・Computação・・・30 vagas por curso
○ Língua Japonesa・・・・・・・・・・・・・・・20 vagas
Seleção

Curso

Porcentagem das vagas

Observações

Cuidados com Cães

60% das vagas

O número de aprovados pode
superar a porcentagem de
vagas oferecidas

Língua Japonesa

100% das vagas

Misto Geral
Por
Recomendação Computação
Seleção para
Ingresso

Vestibular
Normal

2ª Chamada

Os 3 cursos acima,
excluindo
Língua
Japonesa
Todos os cursos

Depende da quantidade
de aprovados na
Seleção Por Indicação
Depende da quantidade
de aprovados na Seleção
Por Indicação e no
Vestibular Normal

Somente se as vagas não forem
preenchidas na Seleção por
Indicação e no Vestibular
Normal.

Seleção

Requisitos para se inscrever

Recomendação
Ａ
Recomendação
Ｂ

Exame de
Seleção

Média das notas no Chugakko 3.0
ou mais
Média das notas no Chugakko 2.5
ou mais
Recomendação Deseja muito ingressar nesta
escola e possui determinação em
Ｃ
(autorecomendação) estudar

Forma de seleção
○ Entrevista individual
○ Prova escrita (2 matérias)
Língua Nacional e
Matemática (ou Inglês)
○ Entrevista individual
○ Prova escrita (3 matérias)
Língua Nacional, Matemática
e Inglês

Vestibular
Deseja ingressar nesta escola
2ª Chamada

Após a
formatura
(nos últimos 3 anos)

Habilitações
Atividades de
clube

Despesas
escolares

Alojamento

Data do
Exame

○ Prova escrita (3 matérias)
○ Entrevista individual

22 de
janeiro
(sábado)

28 de
janeiro
(sexta-feira)
Meados de
março
(previsão)

*Obs.: Para o Curso de Língua Japonesa, há outros requisitos além destes acima.
Curso Misto Geral:
15% em faculdade de 4 anos, 3% em faculdade de 2 anos, 27% em escola
profissionalizante e 55% em emprego formal.
Curso de Cuidados com Cães: 11% em faculdade de 4 anos, 1% em faculdade de 2 anos, 22% em escola
profissionalizante e 66% em emprego formal.
Curso de Computação:
18% em faculdade de 4 anos, 0% em faculdade de 2 anos, 46% em escola
profissionalizante e 36% em emprego formal.
Dog Master, treinador de cães, tosador, passaporte de computação, teste de informática básica, etc.
Baseball, tênis, vôlei, basquete, badminton, tênis de mesa, cuidados com cães, pesquisa de mangá, pesquisa
de computação, apreciação de música, etc.
○ Para ingressar
■Taxa de matrícula ¥45,000
■Taxa anual de instalações ¥180,000 (2º e 3º ano ¥84,000)
○ Logo ao ingressar
■Livros didáticos, materiais, uniforme, calçado, tênis para ginásio esportivo e outros, cerca de ¥110,000
○ Mensalidade (poderá receber a ajuda do governo e ter a mensalidade reduzida)
■Taxa de aulas ¥32,500
■Taxa de educação ¥13,500 (2º e 3º ano ¥14,500)
■Despesas da série, cerca de ¥2,000
■Poupança para a viagem ¥6,500 (até outubro do 2º ano)
■Hospedagem ¥30,000 (mensal)

■Refeições, cerca de ¥24,000 (mensal)

