FAQ（Perguntas mais frequentes e respostas）
Somente posso prestar uma das seleções dentre a Seleção Especial ou Seleção Simples?
Ｒ．Caso tenha sido reprovado na Seleção Especial poderá fazer os exames da Seleção Simples.
E também, caso o número de alunos aprovados na Seleção Especial e na Seleção Simples não tenha sido
o mínimo necessário será realizada uma Segunda Seleção.

Como é realizado o cálculo dos pontos gerais ?
Ｒ．◆Pode haver diferenças na maneira de realizar a contagem geral dos pontos de acordo com a
seleção.
＊Seleção Simples (exceto os cursos à distância), Seleção Especial (quando se realiza a entrevista)
(1) É feito o cálculo do resultado do Exame de Desempenho Escolar de cada matéria.

O que se escreve na coluna「registro de ação / comportamento」do Relatório de
Desempenho Escolar？
Ｒ．estará escrito como você age e como se comporta realmente em cada matéria, durante as aulas
gerais, nas classes especiais, durante a participação no clube, nas tarefas escolares, no cotidiano
durante o tempo em que está dentro do colégio, de modo geral durante o ginásio-chugako.

(2) As notas do Relatório de Desempenho Escolar em cada matéria são utilizadas para realizar o
Cálculo que será realizado de acordo com a porcentagem definida pela Secretaria de
Educação.
(3) Será calculado juntando a pontagem de (1) com (2) e multiplicando pela porcentagem
Calculada no Relatório de Desempenho Escolar com o resultado do Exame de Capacidade
Escolar elegido por cada Escola Secundária.
＊Seleção Especial (quando realiza teste prático)

Para que se utiliza a Declaração Pessoal e a coluna de Ação /comportamento do

(1) A pontuação do teste prático é adicionada à pontuação calculada igualmente como consta
acima na Seleção Simples.

Relatório de Desempenho Escolar？
Ｒ．Esses documentos servem de fator de decisão no julgamento de no máximo 50% dos aprovados
na linha de frente-BORDERZONE (margem de aprovação e reprovação de 10%), na Seleção Especial
(quando realiza entrevista). Servirá como referência na entrevista da Seleção Simples (curso à
distância), Segunda Seleção e também outras seleções.
O conteúdo da Declaração pessoal e da coluna ação/comportamento no Relatório de Desempenho
Escolar servirá como fator de avaliação no julgamento da Escola Secundária (kōko) para
admissão-admission policy (formação da imagem do estudante)

Como se decide os aprovados ？
Ｒ．O critério de aprovação na Seleção Simples e na Seleção Especial é como

＊Seleção Simples (exceto curso à distância), Seleção Especial (quando
realiza teste prático)
STEP① 90% dos estudantes São aprovados em ordem da pontuação mais alta
STEP② dentro de 10% dos estudantes É utilizado para aprovação o conteúdo
encontrado na linha de frente – BORDERZONE (uma margem de aprovação e
reprovação na linha de frente -BORDERZONE- de 10%), a Declaração Pessoal, a
Coluna de registro de ação/comportamento do Relatório de Desempenho Escolar, o
critério de avaliação-admission policy (formação da imagem do estudante).

O que se escreve na Declaração pessoal？
Ｒ．Por exemplo, 「o que aprendeu durante os 3 anos de ginásio-chugako, ou ainda como vai utilizar
tudo isso na Secundária-kōko. 」, 「Imagine a você mesmo daqui a 3 anos. 」.Dentro do tema
previamente definido pala Secretaria de Educação escreva, relacionando com as experiências até o
momento, com sua opinião, com as aspirações para o futuro.

O exame de Capacidade Escolar é o mesmo em todas as escolas？
Ｒ．É divulgado com antecedência o tipo de perguntas utilizadas em cada Escola Secundária-kōko.
Na Seleção Especial o teste de Idioma, Matemática e Inglês, tem 2 tipos segundo o grau de
dificuldade, na Seleção Simples é realizado 3 tipos de perguntas.
Sobre a Seleção do ano 2017, acesse no link abaixo.
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

STEP①

STEP②③

STEP③

Ｒ．Anualmente a divulgação está prevista para o verão . Sobre a Seleção do ano 2017, está divulgado no link
abaixo.
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

Os estudantes restantes São aprovados de acordo com a pontuação geral
mais elevada.

Aprovados e reprovados na linha de frente-BORDERZONE
。
Linha de frente-BORDERZONE（10% aprovação e reprovação na linha de frente
BORDERZONE)

＊Seleção Especial (quando realiza entrevista)

STEP①

STEP① Máximo 50% dos estudantes Os estudantes com melhores notas
No Exame de Capacidade Escolar e que são aprovados nos critérios
de admissão-admision policy da Escola Secundária-kōko. Avaliação,
Entrevista:Declaração Pessoal: 「registro de ação/comportamento」
Do Relatório de Desempenho Escolar ＝２：１：１

STEP②

STEP② Estudantes restantes São aprovados em ordem da pontuação geral
mais elevada.

Quando será publicado o Critério de admissão- Policy admission e os tipos de Teste
de Desempenho Escolar？

segue abaixo,

Aprovação/reprovação da linha de frente-BORDERZONE

No exame de admissão de quais escolas ,será necessária a apostila de vocabulário de
inglês elaborada pela Secretaria de Educação da Província de Osaka?

Qual a finalidade do teste challenge?
R.

R.

Nas questões básicas, nas questões padronizadas e nas questões progressivas do exame de
「inglês」da escola de ensino médio da Província de Osaka serão utilizadas as palavras dessa
apostila de vocabulário de inglês. Os alunos que vão prestar exame devem usar essa apostila
ao estudar o inglês.
(Também estará disponível no link abaixo.)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/eng_sam.html
Quando e como é feita a entrega da「pontuação, etc. do exame de proficiência em
inglês de organizações externas」?
R.

Quando estiver preparando o Pedido de Admissão, entregue o certificado oficial original
da「pontuação, etc do exame de proficiência em inglês de organizações externas」 ao
Chugako. O Chugako fará a cópia , atestando que os dados estão corretos. Entregue
esses documentos juntamente com o Pedido de Admissão no momento da inscrição na
escola de ensino médio desejado.
Posso fazer a solicitação da 「pontuação, etc. do exame de proficiência em inglês de
organizações externas」 até quanto tempo após a sua obtenção?

R.

Não há determinação em relação à época da obtenção. Mesmo que tenha obtido há
vários anos atrás ou tenha obtido um pouco antes da inscrição, sendo do próprio aluno
será considerado válido.

Caso faça a solicitação da「pontuação, etc. do exame de proficiência de organizações
externas」, não há problema se não prestar o exame de inglês?
R.

Mesmo que faça a solicitação da 「pontuação, etc. do exame de proficiência de
organizações externas」, é necessário realizar o exame de inglês. Caso não preste o exame
de inglês, será reprovado por não ter prestado o exame.
Depois de prestar o exame, a「nota do exame」 e a 「nota garantida de acordo com a
pontuação, etc. do exame de proficiência de organizações externas」serão comparadas, e a
maior nota será considerada a nota do exame de 「inglês」.

A nota garantida de acordo com a 「pontuação, etc. do exame de proficiência de
organizações externas」difere dependendo do tipo das questões,?
R.

A nota garantida é igual para todos os tipos de questões da prova de inglês. Por
exemplo: o canditado que tenha obtido o EIKEN 2º grau e presta o exame de 「questões
básicas」ou 「questões padronizadas」 ou 「questões progressivas」,terá garantido 36
pontos para o exame de seleção especial e 72 pontos para o exame de seleção geral.

O 「teste challenge」 é um teste unificado realizado para todos os alunos do Chugako da
Província de Osaka. Este teste é realizado com o objetivo de que o aluno do Chugako
tenha conhecimento correto do seu nível de estudo e adquira uma meta, se empenhe nos
estudos. Ao mesmo tempo, o resultado do teste challenge será utilizado para que a
decisão da avaliação do Relatório de Desempenho Escolar seja feita de maneira justa.
No entanto, mesmo não ter feito o teste challenge, é possível fazer o exame de avaliação.
*Época da realização do teste challenge ・matérias
Série
Época
Matérias
1 ª série
Janeiro
3 matérias： Lingua Japonesa・Matemática・Inglês
5 matérias：Lingua Japonesa・Estudos
2 ª série
Janeiro
Sociais・Matemática・Ciências・Inglês
5 matérias：Lingua Japonesa・Estudos
3 ª série
Junho
Sociais・Matemática・Ciências・Inglês
A avaliação do Relatório de Desempenho Escolar é determinada sómente pela nota
do teste challenge?

R.

A avaliação do Relatório de Desempenho Escolar de cada aluno é feito com base no
desempenho durante as aulas, lições de casa, testes, etc. durante o Chugako.
Para que a avaliação usada no exame de admissão seja feita de maneira justa em todas as
escolas Chugako da Província de Osaka, a nota do teste challenge é usada obedecendo as
regras unificadas da Província(「escala de avaliação」 e 「escala da média de avaliação」)
＊A relação entre as regras unificadas da Província e a avaliação do Relatório de
Desempenho Escolar usando o teste challenge.
Série

Regras unificadas
da Província

1 ª ・2 ª série Escala de
avaliação

3 ª série

Escala da média de
avaliação

Como as regras são usadas
É verificado se a nota do teste challenge do
aluno está dentro da 「escala de avaliação」
correspondente à「avaliação」 do aluno
É verificado se a 「média de avaliação」de
todos os alunos de cada Chugako se
encaixam na 「escala da média de
avaliação」de todos os alunos de cada
Chugako

