
Requisitos para se candidatar à Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, Província de Hyogo, Ano 2021 

Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, Província de Hyogo  

1  Requisitos para se candidatar    

Os que se nos requisitos (1), (2) e (3) podem se candidatar. 

(1) Os que se enquadram no ① ou ②. 

① Os que se graduarão na escola primária ou outra escola equivalente em março de 2021. 

② Os que não estão matriculados na escola primária e que nasceram entre 2o de abril de 2008 e 1o de abril de 2009. 

(2) Os que têm a vontade de estudar por seis anos sucessivamente nesta escola e também que se aplicam a um dos seguintes ①, ② ou ③. 

① Crianças estrangeiras que não compreendem o idioma japonês e a cultura japonesa suficientemente, e vieram para o Japão após 1o de abril 

de 2015 e não possuem nacionalidade japonesa. (Púlblico alvo ①)   

② Crianças que regressaram do exterior, e vieram para o Japão após 1o de abril de 2015 e tenham vivido no exterior continuamente durante  

1 ano ou mais. (Público alvo ②) 

[Crianças que viviam no exterior devido ao trabalho de seus pais, etc.] 

③ Crianças que entendem os objetivos educacionais desta escola e que desejam ingressar nesta escola para no futuro estudar ou viver no 

exterior, etc. (Público alvo ③) 

(3) Os que moram na área escolar com seus pais ou responsáveis (que tenha o direito parental do candidato. Caso não tenha poderá ser o tutor .)  

(Os que têm motivos especiais, como morar em outra província [ou no exterior] para se candidatar, consultar o item “(4) de 5 Maneiras para 

candidatar-se ” ) 

 

2  Vagas: Vagas para cada Público : 80 vagas   

1 Requisitos para se candidatar (2): Público alvo ① 30,  Público alvo ② 30,  Público alvo ③ 20 

 

3    Área escolar: Todas as regiões da Província de Hyogo 

 

4   Requisição de formulário de requerimento para admissão 

(1) Requisição de formulário de requerimento para admissão 

(i) Envie uma carta para esta escola escrevendo em vermelho "Solicitação de formulário de inscrição"[入学願書請求] na 

parte da frente do envelope. 

(ii) No envio da carta incluir um envelope de devolução (tamanho A4), com o seu endereço escrito e selo de (140 ienes) colado. 

(iii) Se se candidatar como repatriado, escreva também “Repatriado” “Kikoku[帰国]”  em tinta vermelha na parte da frente do envelope 

resposta, para que possamos incluir o “formulário do certificado de residência no exterior〔海外在留証明書〕” 

(iv) Se você se inscrever fora de Hyogo ou se você mora em Hyogo e frequenta uma escola fora de Hyogo, escreva em vermelho na parte da 

frente do envelope resposta:  “Fora de Hyogo/Kengai[県外]”, “No exterior (escola local)/ Kaigai-gentiko〔海外（現地校）” ou “No 

exterior (escola japonesa/Kaigai-nihonjin gakko〔海外（日本人学校）〕)”, para sabermos que temos que incluir o “formulário para a 

solicitação da aprovação de candidatura de admissão 〔入学志願承認申請書〕” 

(v) Se precisar de formulários traduzidos, escreva a lápis o idioma desejado na parte da frente do envelope de devolução para que possamos 

incluirmos as traduções 

 (vi) Aceitaremos a solicitação do formulário de requerimento para admissão a partir de 24(terça-feira) de novembro de 2020. Devido aos 

trâmites, pedimos que requeiram, na medida do possível, até 11 (sexta-feira) de dezembro. 

 

(2) Os pais deverão solicitar à escola primária 

Os pais do candidatos deverão solicitar ao diretor da escola primária para preparar os seguintes documentos e posteriormente apresentar na 

Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, durante do período indicado no “(1) de 5 Maneiras para candidatar-se” 

① Preencher o formulário de requerimento para admissão e o cartão de exame e colar uma foto. Entregá-los à escola primária, e solicitar ao   

diretor para preencher o consentimento no espaço adequado e depois recebê-los de volta. 

② Solicitar à escola primária para escrever a carta de recomendação, ao receber certifique-se que está em um envelope lacrado. 

 

5  Maneiras para candidatar-se 

(1) Prazo para candidatura  

Os pais ou responsáveis pelos candidatos devem entregar em mãos os documentos necessários de (2), abaixo mencionado, à Escola 

Internacional da Educação Secundária de Ashiya, das 9h00 às 16h30 entre 12(terça-feira) de janeiro de 2021 e 15(sexta-feira) de janeiro de 

2021, ［sendo que no dia 15 será das 9h00 até meio dia］. Os documentos não podem ser enviados pelo correio. ※Caso não sejam os pais, 

será necessário a apresentação de procuração. 

(2) Documentos necessários 

① Formulário de requerimento para admissão(Nyugaku gansho) ・Cartão de exame de admissão(Jyuken hyo) 

② Motivo da candidatura  (Os próprios candidatos têm de escrevê-lo por si mesmos) 

③ Carta de recomendação  (Carta escrita por diretor da escola primária e posto no envelope lacrado por escola) 

http://www.docufreezer.com/order


④ Taxa de exame  2.200 ienes 

⑤ Cópia do Atestado de residência(Jyuminhyo) - (1 Requisitos para se candidatar (2 ), somente público alvo ① devem apresentá-lo.) 

* Caso não possa obter este documento por estarem no exterior, devem apresentar o documento que prova a sua nacionalidade estrangeira 

(Cópia de passaporte,etc). 

⑥ Cópia do passaporte (1Requisitos para se candidatar(2), público alvo (2). Que comprove o tempo no exterior.) 

⑦ Certificado de residência no exterior ( 1 Requisitos para se candidatar (2 ) somente público alvo ② devem apresentá-lo) 

⑧ Documento que declara a sua relação ao candidato, emitido pelo diretor (Quando o candidato mora com tutor que não tem dirieto parental) 

⑨ Carta da aprovação de candidatura de admissão [Quando candidata-se da fora da Província de Hyogo (ou do exterior), referido em (4)] 

(3) Emissão do cartão de exame de admissão 

Emitiremos o cartão de exame após sua inscrição. 

(4) Candidatar-se da fora da Província de Hyogo (ou do exterior) 

O candidato que vive fora da Província de Hyogo e que se mudará para a Província de Hyogo até 7(quarra-feira) de abril de 2021, ou que 

vive na Província de Hyogo, mas frequenta uma escola que se localiza fora da Província de Hyogo, deve solicitar a aprovação de candidatura de 

admissão e obter a aprovação do diretor da Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, Província de Hyogo das 9h00 às 16h30 entre 

5(terça-feira) de janeiro de 2021 e 8(sexta-feira) de janeiro de 2021. Para saber os documentos necessários devem entrar em contato com o diretor 

da Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya antecipadamente e seguir às instruções. Os documentos não podem ser enviados pelo 

correio. Depois desse procedimento, receberá a carta da aprovação de candidatura de admissão[入学志願承認書]. Essa carta deve ser 

apresentada juntamente com o formulário de requerimento para admissão.  

  

6   Entrevista ・ Redação 

(1)  Local:          Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, Província de Hyogo 

(1-2 Niihama-cho  Ashiya-shi  Hyogo : 900m no sentido sul, da estação Utchide da linha Hanshin ) 

(2)  Data:           6 de fevereiro de 2021 (sábado) 

(3)  Conteúdo:       Redação e Entrevista individual 

(4)  Horário:         9h40～10h10    Inscrição na Recepção  

                   10h20～10h50    Explicação sobre exame 

                   11h00～12h00    Redação 

                      Almoço 

                   13h00～      Entrevista individual 

(5)  O que trazer : Cartão de exame de admissão(Jyuken hyo),  Lápis,  Borracha,  Almoço   

   

7   Anúncio dos aprovados  

(1)  Anúncio do resultado de exame 

Anunciaremos os aprovados a partir do meio dia (12 horas) do dia 11(quinta-feira) de fevereiro de 2021 na Escola Internacional da 

Educação Secudária de Ashiya. Em seguida, será realizada uma sessão informativa para os novos alunos, e os candidatos aprovados 

deverão estar presentes.   

(2)  Notificação do resultado de exame 

Notificaremos o resultado do exame ao diretor da escola primária, do candidato aprovado, a partir de 11(quinta-feira) de fevereiro de 2021. 

 

8   Formalidades para ingresso na escola  

(1)  Apresentação do documento da “Confirmação da Intenção de Ingresso na Escola”. 

Os pais ou responsáveis, do aprovado, deverão entregar o documento da “Confirmação da Intenção de Ingresso na Escola”[入学意志確認書]” 

ao diretor da Escola Internacional da Educação Secundária de Ahiya. Entreguem-no das 9h00 até as 16h30 entre 20(sábado) de fevereiro de 2021 

a 25(quinta-feira) de fevereiro de 2021(exceto dias 21 e 23). Emitiremos o “Certificado de candidato à admissão[入学予定者証明書]”. 

(2)  Notificação à Junta Municipal de Educação da sua cidade, etc. 

Assim que receba o “Certificado de candidato à admissão”, os pais devem informar que os seus filhos não entrarem no ginásio municipal à 

Junta Municipal de Educação da sua residência, etc. 

(3)  Recusa da ingresso 

Caso o aprovado recuse o ingresso por motivo de razões inevitáveis, como a transferência dos pais, nesse caso os pais deverão apresentar o 

documento da recusa da ingresso (formato livre) com a máxima urgência à Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya 

 

9   Em caso de dúvidas e informações 

Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya 〒659-0031  1-2 Niihama-cho, Ashiya-shi, Hyogo-ken  Telefone 0797-38-2293 


