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Para alunos e pais que não têm como língua materna o idioma japonês 

Reunião Informativa s/o Ingresso no 
Ensino Médio 

Qual a escola em que seu filho se quer entrar?  

Reunião informativa em 4 locais 

★Participação gratuita 

1．Quem reside próximo a Fukaya-shi 

Centro comunitário Kamishiba  

Fukaya-shi 14／9（domingo）13:00-16:00 

 

 

2．Quem reside próximo a Fujimi-shi、 

Centro  comunitário.Mizuhodai- Fujimi-shi 

  28／9（domingo）13:00-16:30 

 

 

3. Quem reside próximo a Koshigaya-shi 

Centro de apóio a atividades civis de 

 Koshigaya-shi 5/10(sáb.)13:30-16:30 

 

 

 

4. Quem reside próximo a Kawaguchi-shi 

   Kawaguchi Shimin Partner Station 

Prédio Kyupora M 4º andar 

26/10(domingo) 13:30-16:30 

 

 

 

 

 

 

10 min.de ônibus vaivém da estação JR 

Fukaya saída oeste.Ario Fukaya 3º andar 

 

 

3 min.da est.Mizuhodai(oeste)Tobutojosen 

1 min.da est.Koshigaya saída leste-Tobu 

Sky Tree line-Twin City Bild.B 5º andar 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

1 min.a pé da est.JR Kawaguchi( S.leste)  

        

 

 

 

  

 

 

 Japão e Corea ambos os países têm 

alto nível de ingresso no ensino médio 

e na universidade.Explicado pelo fato 

de requer estudos elevados para obter 

bons empregos.É importante que os 

pais que têm filhos que vão viver no 

Japão tomar providências. 

 

 

 Discute-se sobre a transformação do 

ensino médio em ensino fundamental, 

ensino contínuo do segundo cíclo do 

ensino básico a ensino médio.Mas 

ainda permanece a barreira do exame 

de admissão ao ensino médio. 

★Quem pode prestar o exame  

①Concluiu o ensino fundamental ou 

pretende concluir.②Não se formou 

mas tem certificado de qualificação. 

  
★Escolas de ensino médio que realizam o exame de admissão   

São todas as escolas de período integral(zennichisei),curso diurno,de período 

parcial(teijisei),curso noturno,de ensino médio público(provincial e municipal) e privada. . 

Informação no guichê de consultas: Saitama-ken Soogoo Kyoikucenter（☎048－556－2439）

ou Saitama-ken Kyoikukyoku Kookoo Kyoikushidoo-ka ☎048－830－6766） 

■Utilize o Centro de Cunsulta a estrangeiros do Fujimino Kokusai Koryu 

Center.Centro atende a diversas consultas.Concentrando-se nas consultas s/o  

exame de admissão no momento.Nos consultar antes de ir a reunião. 

informativa. 

% de Ingresso Ensino Médio 

Japão 94.2%(2012) 

Corea 99.5%(2011) 

 % de Ingresso Universidade 

Japão 57.2%(2012) 

Corea 89.8%(2011) 

 

 

Ensino médio já é ensino fundamental? 
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■A classe de japonês despediu-se realizando seu último evento tradicional”Vestir Yukata e 

saborear somen no verão”,da antiga sala para uma nova.Estão frequentando numerosos 

alunos por situar-se próximo à estação de facil acesso. Quem estava faltando às aulas, favor                                  

procure confirmar o local na homepage do FICEC. 

                                    

                             

Nova classe de japonês e Salão 5 minutos da estação Kamifukuoka 

■Cronograma de seleção de candidatos ao ensino médio público 

Fevereiro de 2015 

Dia17（3ª feira）Entrega de requerimento,ficha de inscrição,ficha de pesquisa p/correio. 

Dia 18（4ª feira） , dia,19（5ª feira）até 12:00—Entrega de requerimento,ficha de 

inscrição,ficha de pesquisa no guichê.Dia 23（2ªfeira）,Dia 24（3ª feira）até 16:00 pode 

mudar só 1 vez a escola que pretende cursar.  Março de 2015 Dia 2(2ª feira)Exame de 

avaliação. Dia 3(3ª feira）Exame prático ou entrevista(algumas escolas).Dia 10(3ª feira）

9:00 Publicação dos candidatos aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                           

Inicia-se inscrição no jardim-de-infância          

para o ano 2015 

   

Recomenda-se vacinação para mantenção da 

saúde de seus filhos 

        予防注射を忘れずに 
■ Há seguintes vacinas periódicas para 

crianças de 1 a 20 anos de idade. 

★HIV(abreviatura da  bactéria de influenza 

tipoB)１vez,1 ~5 anos de idade  

★Pneumococo infantil（prevenir c/meningite 

causado pela bactéria）1~2 vezes dependendo 

da idade. ★ Poliomielite inativa(prevenir 

paralisia infantil)basicamente 4 vezes até 7 

anos e 6 meses. ★ Vacina mista 

sarampo/rubéola(c/sarampo,rubéola,perda 

da vista)1 vez dividida em 2 períodos.★

Vacina dupla(contra tétano e jifteria)1 vez 

entre 11~13 anos de idade. ★ Encefalite 

japonesa(transmitido pelo mosquito.Causa 

morte 20% e deficiência mental)1ºperíodo3 

vezes(6 meses~7 anos e 6 meses)2ºperíodo, 1 

vez  entre 9~13 anos de idade. 

 

Há 8 

jardins-de-infância 

em Fujimino-shi,7 

em Fujimi-shi e 3 

em 

Miyoshimachi.Cada 

qual cuida das 

crianças segundo 

seus princípios. 

Aconselhamos escolher o jardim- de- 

infância de acordo com as condições de 

sua família. A distribuição de 

requerimento e os requisitos para 

inscrição será a partir de 15 de outubro.E 

o atendimento para inscrição a partir de 1 

de novembro. Aconselhamos consultar  

jardins-de-infância para se inteirar do 

conteúdo antes de receber os documentos. 

Espera-se do novo salão criado ao mesmo tempo 

que a classe de japonês tornar-se um local de 

troca de informações dos estrangeiros ou um 

ponto de encontro ao bel-prazer. Terá cafezinho e 

doces gostosos também. “Um ambiente agradável 

você mesmo o cria”Venha passear você também 

sem falta. 


