③ Que carreira seguir, após concluir o ensino obrigatório
Após concluir o curso ginasial, termina-se o ensino obrigatório. Para decidir que caminho seguir após a formatura,
isso deve ser conversado muito bem entre os pais e o estudante em questão, para definir o futuro.
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※ Sistema de ensino por correspondência “Tsuushin-sei”: Basicamente, o aluno estuda em casa por sua conta
própria baseando-se no material escolar didático. Entrega o relatório (o trabalho), freqüenta a escola recebendo
as instruções escolares, faz os testes e assim, prossegue com os estudos por mais de 3 anos. Se conseguir o
número determinado de horas de aulas, etc., é aprovada a formatura do aluno. Em Shizuoka há o curso do
sistema “tsuushin” no “Shizuoka Kenritsu Shizuoka Chuuo Kōtōgakko”.

Quais são os tipos de colégios？
Colégios públicos (Kōritsu Kōkō): Colégio Provincial de Shizuoka (Shizuoka Kenritsu Kōkō) ou então Colégio
Municipal de Shizuoka (Shizuoka Shiritsu Kōkō).
Colégios particulares (Shiritsu Kōkō) : Colégios fundados por entidades privadas.
Nos colégios há vários cursos:
・ Colégio com curso de matérias normais (Futsuu-ka):
Os estudos do curso ginasial se tornam muito mais elevados e profundos atingindo um alto grau. Na cidade de
Shizuoka há 9 colégios provinciais, 1 municipal e 13 colégios particulares. ※ Dados do ano 2009.
・ Curso técnico especializante (Senmon gakka):
Comercial “Shougyou” (Kenritsu Shizuoka Shougyou Kōkō, etc.)
Agronomia “Nougyou” (Kenritsu Shizuoka Nougyou Kōkō)
Tecnologia “Kougyou” (Kenritsu Kagaku Guijutsu Kōkō)
Outros cursos (Curso centralizado em inglês e matemática “eisuu-ka”, curso centralizado em ciências e matemática
“risuu-ka”, assistência social, economia doméstica, informática, etc.).

Cada escola centraliza e enfatiza as matérias de sua especialização.

É possível receber os materiais (explicativos, etc.) de cada colégio através do professor responsável do curso
ginasial. E também, os colégios públicos realizam no mês de agosto, a atividade chamada “1 dia de experiência
escolar” para os alunos do chūgakko onde têm a oportunidade de conhecer por 1 dia, o colégio que deseja estudar
(somente aos alunos do 3o. ano do chūgakko).
Já os colégios particulares realizam várias reuniões aos pais e estudantes, explicando sobre o sistema do colégio.
【Diferença do “sistema de ensino em tempo integral” (Zennichi-sei) e “sistema de ensino por turnos “Teiji-sei】
※ Veja abaixo, o exemplo mais popular.
Sistema de ensino em tempo integral (Zennichi-sei): de 8:30 às 16:00 horas
Cada aula tem 50 minutos onde o aluno assiste a 6 aulas por dia, concluindo os estudos depois de 3 anos.
Sistema de ensino por turnos (Teiji-sei): O aluno pode freqüentar o colégio trabalhando durante o dia.
a) Conclusão do curso com duração de 3 anos:
- de 16:00 às 21:00 horas. Cada aula tem 45 minutos onde o aluno assiste a 6 aulas por dia.
b) Conclusão do curso com duração de 4 anos:
- de 18:00 às 21:00 horas. Cada aula tem 45 minutos onde o aluno assiste a 4 aulas por dia.
Colégios da cidade de Shizuoka com sistema de ensino por turnos “Teiji-sei” (Dados do ano 2008)
Shimizu Higashi Kōkō Futsuu-ka
Shizuoka Kōkō Futsuu-ka
Shizuoka Shiritsu Kōkō Futsuu-ka
Kagaku Guijutsu Kōkō Kougyou Guijutsu-ka

Do que se trata o “Colégio técnico de especialização” (Kōtō senshuu gakko)?
Nestes colégios são oferecidos estudos especializados sobre tecnologia, administração comercial, culinária,
beleza/estética e cabeleireiros, etc. Estudando de 1 a 3 anos o aluno conclui o curso, sendo que podem haver
algumas escolas que podem dar a mesma qualificação de um colégio convencional, permitindo que o aluno dê
prosseguimento aos estudos, entrando em alguma faculdade.

Como fazer para continuar os estudos e entrar no colégio “Kōkō”？
Para ingressar na escola colegial “Kōkō”, é necessário prestar o exame de admissão, ou seja, um tipo de
“vestibulinho” (a época do “vestibulinho” é em fevereiro para os colégios particulares e em março para os colégios
públicos). O exame de admissão consiste em prova escrita e entrevista. Porém, entra em questão também, o
resultado das notas de avaliação escolar das matérias do curso ginasial, as circunstâncias de vida, atividades extra
escolares “Bukatsudou”, etc., onde este é entregue como material de dados à escola colegial sendo decidida a
aprovação ou não do candidato mediante uma avaliação geral.
Na escola ginasial há materiais sobre os colégios bem como explicações sobre o sistema de exame de admissão.
Decida qual caminho seguir , consultando-se com o professor responsável do “chūgakko”.
Em comparação com os colégios públicos, os gastos escolares dos colégios particulares e os técnicos
especializantes são bem maiores.

