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AOS MATRICULADOS NO COLEGIAL
１

Seguindo a vida no colegial com auto-confiança
Talvez você esteja enfrentando dificuldades por não saber falar ou não

compreender bem a língua japonesa e por ter vindo de um outro país, mesmo
assim siga com auto-confiança a vida escolar.
O Japão de hoje está necessitando de pessoas que dominem tanto a língua japonesa quanto a
língua estrangeira. Nosso desejo é que você estude bastante e com dedicação para no futuro fazer uso
de ambas as línguas, a materna (português) e o japonês.
２

APOIO AO ALUNO VINDO DO EXTERIOR, CELEBRAÇÕES E INTERCÂMBIO.

＊ Durante as aulas poderá haver auxílio com suporte nas disciplinas nas quais enfrenta
dificuldades.(apoio escolar do centro educacional de Língua Japonesa).
＊

Programas de intercâmbio entre os alunos vindos do exterior :

Maio -Intercâmbio entre os alunos do colegial com raízes ou vindos do exterior (Festa de Boas-vindas
dos alunos recém-matriculados).Encontro de quase 200 alunos do colegial de Osaka para
desfrutar momentos alegres com jogos e outras atividades.
Jun.-

“Wai Wai Talk Part I” -

Apresentação do seu ponto de vista em língua pátria (alunos acima

do 2º colegial)
Out. - “ HANMADAN” – Intercâmbio entre os alunos do colegial descendentes de coreanos e alunos do
colegial japoneses.
Out. - “One World” – Encontro de Intercâmbio entre os alunos do colegial que possuem diferentes
culturas e línguas,e que embora registrados na mesma província de Osaka tem poucas
oportunidades para se conhecerem.
Nov.-“Chuugoku No Tsudoi”－intercâmbio dos alunos que retornaram ou vieram da China ou que são
descendentes de chineses.
Jan. - “Wai Wai Talk Part II” - Apresentação do seu ponto de vista em língua pátria (alunos do 1º
colegial).
Fev. -〝Shunsetu no Kai” Intercâmbio dos alunos que retornaram, ou vieram da China ou que são
descendentes chineses.
３

PONTOS IMPORTANTES NA VIDA DO COLEGIAL.
1 Dar importância nas aulas ( Jigyou o taisetsu ni shyou)
○
・ Prestar muita atenção nas explicações dos professores durante a aula.
・ Tomar nota, fazer tarefas de casa, entregar trabalhos e ter o caderno em dia, pois serão avaliados
com notas.
・ No Japão além das aulas normais, existem outras atividades e eventos ,como o dia dos esportes,
da cultura, excursão escolar que equivalem a uma aula e contarão pontos na avaliação, não falte.
2
○

Respeitar o horário (Jikan o mamorou)

・ Não chegar atrasado nas aulas.
・ Caso necessitar faltar ou atrasar não deixe de se comunicar com seu professor tutor, deixe definido
de que forma irá avisá-lo.

3 Vamos seguir e obedecer regras.( ru-ru wo mamorou)
○
Seguir e obedecer as regras definidas pela escola.Cada escola possue suas próprias regras (como a
em relação a pintar cabelo, usar brinco etc) e algumas são mais rígidas que as outras escolas
Tome cuidado.
Em caso de desobedecer as regras poderá ser suspenso da escola por tempo determinado
(geralmente por uma semana),portanto não poderá participar das aulas.No caso de brigas com certeza
haverá suspensão imediata, qualquer que seja o motivo.
4 Vamos fazer novos amigos.(tomodati wo tsukurou)
○
Mesmo não podendo compreender muito o idioma, tente
conversar sem temer.Qualquer dúvida vamos pergunte quantas vezes
precisar.
４

Avaliações e resultados no colegial

1
○

Forma e itens de Avaliação(Seiseki no tsukekata)

*No período de um ano haverá 4 ou 5 avaliações, feitas através de testes.
*Além da nota da prova ,contarão pontos na avaliação os trabalhos entregues,a participação em
aula,as tarefas de casa, as atitudes e disciplina em sala de aula (não dormir ou fazer conversas
paralelas).mantenha seu material escolar em dia. Não deixe de apresentar trabalhos ou tarefas
solicitadas.
AS PRESENÇAS TAMBÉM SÃO ITENS DE AVALIAÇÃO , PORTANTO CUIDADO COM AS FALTAS.
Lembre-se chegar atrasado em aula (mesmo por menos de um minuto)será contado como falta.
2 Aprovação ou Reprovação
○
O sistema educacional do colegial no Japão é semelhante ao do Brasil neste caso, existe reprovação
por notas abaixo da média ou excesso de faltas,CUIDADO.

５ Percurso a seguir após a graduação no colegial.
1 Procure se esforçar para concluir
○

o colegial, pois no Japão no momento de se candidatar a um

emprego, se não tiver o diploma do colegial, poderá encontrar dificuldades.
2 Ingresso na escola superior (universidade)
○
* Entre as universidades há as que foram construídas pela nação ou estados ( Kouritsu Daigaku – as
federais ou nacionais) e as particulares (Shiritsu Daigaku) e normalmente não é fácil entrar em
algumas delas.
*Para entrar na faculdade é preciso prestar o vestibular, embora haja diversas formas de admissão.
Existe um quadro excepcional para os estudantes regressados da China ou órfãos de guerra de
famílias chinesas.Bem como para os estudantes estrangeiros em geral

existe um vestibular

especial.
Consulte os professores da sua escola e procure junte a eles orientação para encontrar a
universidade que lhe seja mais apropriada.
*Ao ser admitido na faculdade haverá despesas com a matrícula e as mensalidades.
No caso de ingressar numa universidade particular no primeiro ano será necessário mais de
1000.000 (100 man yen)de yenes.Existem financiamentos educacionais e também bolsas de
estudos,procure se informar com atencedência para preparar a documentação necessária para obter
o financimanto.

3
○

Obtendo uma colocação no mercado de trabalho

Caso a sua opção seja trabalhar logo após a formatura do colegial, a escola poderá apresentá-lo a
empresas, e essas com certeza darão preferência às pessoas que tiveram as melhores avaliações
tanto com relação às notas como nas atitudes e comportamento.
Qualquer que seja o caminho que você escolher tenha cuidado com a sua disciplina e vida no
colegial.

