Procedimento de Ingresso Especial de 2021 referente aos Estudantes Estrangeiros
Hyogo Kenritsu Ashiya Koto Gakko
6-3 Miyagawa-cho, Ashiya 659-0063
TEL0797-32-2325 FAX0797-32-2327
1. Número de vagas Ensino Médio Integral com Disciplinas Eletivas: 3 vagas (vagas do Processo seletivo

especial, separadas da seleção regular)
2. Qualificação dos candidatos
Para inscrever-se neste programa especial, o candidato deve preencher os requisitos (1) a (3) descritos abaixo.
(1) Deve ter nacionalidade estrangeira e o período de permanência no Japão não deve ultrapassar 3 anos completos, até o dia 31 de
março de 2021.
(2) Alunos que se formarão no Ensino Fundamental II (Chugakko) em março de 2021, ou os que correspondem ao Artigo 57 do
Edital de Educação escolar ou Artigo 95. (No exterior, alunos que se formaram o currículo escolar de 9 anos ou os que se
formarão o mesmo em março de 2021, etc.)
(3) O candidato e seu responsável devem residir na Província de Hyogo ou ter previsão de mudar de moradia para esta província até
o dia 7 de abril de 2021 e estabelecer domicílio na Província de Hyogo.
3. Área Escolar Província de Hyogo
4. Período de Inscrição
(1) Período de Inscrição: 3 de fevereiro (quarta-feira) a 5 de fevereiro (sexta-feira) de 2021
(2) Horário de atendimento: das 9:00 às 16:30 (No dia 5 de fevereiro (sexta-feira), das 9:00 às 12:00)
(3) Local de inscrição: Secretaria do Hyogo kenritsu Ashiya Koto Gakko
5. Procedimentos de Inscrição
(1) O candidato pode fazer o requerimento para a escola da primeira preferência por um curso de uma escola só. Além da escola da
primeira preferência, pode mencionar algumas outras escolas desejadas na Ficha de inscrição.
(2) O candidato deverá entregar os documentos (1) a (8) abaixo relacionados, com a taxa de inscrição, colando num lugar determinado
o selo de pagamento emitido pela Província de Hyogo ou Shunhushoushi que vale 2200 ienes, ao diretor do Ashiya Koto Gakko,
passando pelo diretor da escola fundamental II (Chugakko) do candidato ou pelo diretor da escola em que o candidato se formou no
último no exterior , durante o período do dia 3 de fevereiro (quarta-feira) a 5 de fevereiro (sexta-feira) de 2021 das 9:00 às 16:30min
(No dia 5 de fevereiro (sexta-feira), das 9:00h às 12:00).
Os documentos também podem ser enviados pelo correio. Porém neste caso deverá ser carta registrada (kan-i kakitome), com data de
entrega estabelecida para o dia 3 (quarta-feira) ou 4 (quinta-feira) de fevereiro de 2021. Certificar-se de que na frente do envelope
consta escrito em vermelho “Gansho zaichu (contém ficha de inscrição)”. Enviar junto na mesma carta um envelope (tamanho 12 x
23.5 cm), com o nome e endereço do candidato escritos na frente e com selos equivalentes a 374 ienes (Incluído o valor do serviço
postal expresso. Se houver muitos cartões do exame de seleção a serem enviados, selos equivalentes de acordo com o peso.) para
envio posterior do cartão do exame de seleção.
[Documentos necessários]
(1) Ficha de Inscrição e cartão do exame de seleção (estes formulários são emitidos pela própria escola, anexado o selo de
pagamento ou Hyogo ken Shunhu Shoushi emitido pela Província de Hyogo que vale 2200 ienes num lugar determinado no
formulário.)
(2) Formulário de Inscrição para Ingresso Especial para Alunos Estrangeiros (Formulário 20, Tokubetsu waku senbatsu tekiyou
shinsei sho)
(3) Ficha de Informação Escolar sobre o candidato (Formulário 1, Choosasho), ou boletim escolar emitido pela ultima escola do
exterior ou equivalente.
(4) Documentos que comprovem que o candidato é de nacionalidade estrangeira e que sua permanência no Japão não
ultrapassa 3 anos completos, até o dia 31 de março de 2021. (Cópia do atestado de residência (Jumin-hyo) e cópia do
documento que certifique a data de entrada no Japão, etc)
(5) Declaração que o diretor da chûgakkou confirmou o conteúdo, caso o responsável seja tutor. (Formulário lívre)
(6) Formulário com fotografia do candidato (Formulário determinado pela escola) (O tamanho da foto com 3 x 4 cm)
(7) Formulário para entrevista (Mensetsu Chosa hyo, Formulário da escola. O formulário deverá ser preenchido pelo próprio
candidato)
(8) Outros documentos exigidos pelo diretor da escola desejada
6.Alteração da escola desejada
Os candidatos podem se efetuar a alteração da escola desejada somente uma vez, durante o período de alteração. Para altera-la, são
necessários seguintes procedimentos.
(1) O período de alteração da escola desejada é do dia 8 de fevereiro (segunda-feira) ao dia 9 de fevereiro (terça-feira). O horário de

atendimento é das 9:00 às 16:30. ( No dia 9 de fevereiro(terça-feira), das 9:00 às 12:00)
(2) Os candidatos devem entregar Pedido de Alteração do Colégio Desejado (Kou), (Otu) (Formulário 6) ao diretor da escola em que
se inscreveu inicialmente, passando pelo diretor da Chuugakko, e receber a ficha Otu que já foi certificada e o documento 5 que
foi entregado inicialmente (porém, o requerimento para admissão na escola é a sua cópia.). Depois, entregam os documentos
recebidos já mencionados para o diretor da nova escola de escolha. Porém, os que residem no exterior durante o período de
alteração não precisam passar pelo diretor da Chugakko em que cursaram. Além disso, devem devolver o Cartão de Exame de
Seleção que foi entregado na escola em que se inscreveu inicialmente.
7. Entrevista e Exames de Seleção
(1) Data: Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
(2) Local: Escola Hyogo Kenritsu Ashiya Koto Gakko
(3) Horário
Exame I
Exame II
Exame III
Almoço
Entrevista
(Japonês)
(Matemática)
(Inglês)
8:30
9:00
9:55
10:50
à partir das
8:20
às
às
às
às
12:20
8:40
9:40
10:35
11:30
|
* O Teste vocacional I avalia o nível de proficiência na língua japonesa. Os Testes vocacionais II e III, de acordo com o
currículo estabelecido do Ensino Fundamental II japonês (Chugakko), avalia não só os conhecimentos básicos nestas
disciplinas, mas também a capacidade de pensar e discernir, aplicando os conhecimentos básicos. Nos exames, estará
colocada furigana em hiragana (indicando a maneira de ler o kanji)
* A entrevista é individual e em japonês.
(4) Avisos:
(1)No dia do exame de seleção, chegar em frente da Secretaria da Escola Hyogo Kenritsu Ashiya Koto Gakko até 8:20. Os
candidatos devem trazer almoço, chá, sapatilha para usar dentro da escola (chinelo) e uma sacola para colocar sapatos de uso
exterior.
(2)Os candidatos podem trazer na sala de exames, o cartão do exame de seleção (Juken hyou), lápis ou lapiseira, borracha, a
régua e o compasso e o relógio de pulso. Os ítens abaixo relacionados não serão admitidos na sala de exame:
(a) Plástico duro (shitajiki)
(b) Caixa de lápis
(c) Escuadro, transferidor
(d) Calculador (incluido o que tenha a função de indicação de horas)
(e) Réguas que contenham transferidor , calculadora, etc.
(f) Relógio ou similares que tenha função de calculadora, dicionário, etc.
(g) Telefone Celular
(h) Outros objetos que não são necessários para o exame
(3) Os candidatos que chegarem com atraso de até 10 minutos após o início do exame poderão ser aceitos, porém não haverá
extensão do horário de término do exame.
(4) Não será permitida a saída da escola do candidato durante a hora do almoço e o intervalo.
Chegada

Orientação

8. Divulgação dos Aprovados no Exame
(1) Data e horário da divulgação: 21 de fevereiro de 2021 (domingo), das 13:00 às 14:00
Os candidatos deverão apresentar o cartão do exame de seleção (Juken hyo), receber o documento até às 14:00 do dia da
divulgação dos resultados e confirmá-lo.
O resultado também será enviado por correio ao diretor da escola de Ensino Fundamental II (Chugakko). (Não serão fornecidas
informações por telefone.)
(2) Reunião para Orientação
Os candidatos aprovados acompanhado de seu responsável deverão participar da reunião para orientação que será realizada no
dia 20 de março de 2021 (sábado). Devem se reunir no ginásio da escola das 13:00 às 13:30.
9. Outras informações
(1) O candidato aprovado não tem direito a inscrever-se em nenhum outro exame de seleção para ingresso em Escolas Públicas de
Ensino Médio da Província de Hyogo.
(2) Haverá uma entrevista com o candidato aprovado após a divulgação dos resultados. A data será anunciada posteriormente.
(3) Os candidatos que não foram aprovados, mas que desejam inscrever-se para o exame de outros cursos que será realizado na
sexta-feira, dia 12 de março, deverão realizar uma nova inscrição, de acordo com o Artigo 4107 do “Estatuto da seleção de
candidatos”.
(4) Os candidatos que desejam inscrever-se através do sistema de ingresso especial para estudantes estrangeiros, deverão fazer uma
consulta prévia, através do diretor da Escola Fundamental II (Chugakko), etc.
[Encarregado da consulta prévia] Vice-diretor Telefone: 0797-32-2325

Características das Escolas-Modelo de Ensino Médio
com Ingresso Especial de 2021 referente aos Estudantes Estrangeiros

〇Hyogo kenritsu Kobe Kouhoku Koto Gakko
Metas Educativas

Características do Curso

São estabelecidas várias disciplinas que ajudam o
crescimento de cada um. Visamos criar uma pessoa
que consegue realizar seu sonho e sua carreira,
aumentar a vontade e atitude de trabalhar ativamente e
de contribuir para a sociedade internacional e
enriquecer sua personalidade e mentalidade as quais
ama a natureza e as pessoas.
Tendo como objetivo os 3 principais pilares, os quais
são a promoção da educação correspondente à
globarização, a criação da “habilidade acadêmica
sólida”, e a criação do “espírito rico”, desenvolvemos
várias atividades educacionais.

Os alunos podem programar o próprio currículo,
segundo sua futura carreira, escolhendo dentre mais
de 100 disciplinas.
Oferecemos várias disciplinas como “Vida e cultura
da Àsia” “Música da Àsia” “Língua da Indonésia”
“Língua do Vietnam” “Línguas coreanas” “Chinês”
e “Prática voluntária”. Também, oferecemos aulas
com poucos alunos e cursos oferecidos pelos
membros responsáveis da sociedade e colaborando
com as instituições especializadas. Damos
orientação cuidadosa para possibilitar o aluno a
escolher o caminho desejado, além de ir para a
universidade.

○ Hyogo

kenritsu Ashiya Koto Gakko
Metas Educativas

Características do Curso

Sob os princípios educativos em “Autonomia”,
“Liberdade” e “Criatividade”, nossa escola tem
formado as pessoas capazes de serem mentalmente
ricas e independentes. Através do ensino do currículo
“AUSS profession navi”, “AUSS career navi”, “AUSS
campus”, etc. e no currículo variável de matérias, a
escola tem desenvolvido a atividade educacional que
aproveita o mérito do sistema de crédito. Também, as
atividades no comitê estudantil e participação em
clubes são ativas, realizam-se a viagem de formatura
para Taiwan e o estágio de aprendizagem da língua
estrangeira na Austrália. Assim visamos formar os
alunos como líderes para o futuro da sociedade global.

Oferecemos os cursos especializados e variados que
correspondem
ao
aprendizado
universitário,
disciplinas únicas como “Treinamento de esportes
marinhos” e “Modernismo Ashiya” que aproveitam
as características geográficas e históricas de
Ashiya. O curso que colabora entre o ensino médio
e as universidades da região ou “Koudai Renkei
Kouza” permite aos nossos alunos assistirem aulas
nas universidades, com validade de créditos para o
ensino médio. As aulas de poucos alunos e
separadas de acordo com o nível de cada aluno
garantem a aquisição de conhecimento e técnica, e
desenvolve mais a aprendizagem. Assim apoiamos
os sonhos futuros de cada aluno, formado o
currículo que satisfaz as necessidades individuais.

○ Hyogo kenritsu Itami Kita Koto Gakko
Metas Educativas

Características do Curso

(1)Sob os princípios educativos de “Determinação

(1) Pode-se fazer o seu próprio horário de acordo

Inicial” “Autonomia” e “Solidariedade”, criamos uma

com o caminho a seguir de cada um.

pessoa de personalidade forte e rica que pode

(2) Estabelecem-se uma variedade de disciplinas

responder de forma proativa à mudança na sociedade.

especializadas com muitos cursos de poucos alunos.

(2)Procuramos criar a capacidade acadêmica firme

(3) Visando a perfeição da “educação sistemática de

para ser realizado o caminho a seguir, e ao mesmo

carreira global”, tem produzido resultados positivos

tempo visamos orientar os estudos no futuro e

sendo como o curso integral que apoia os alunos a

caminhos a seguir, através do sistema educacional que

irem para a universidade.

tem as disciplinas peculiares ao curso integral como

(4)Realizam-se os eventos variados como clubes

“Sociedade Industrial e Humanos”.

ativos, o festival bem enérgico de cultura e de

(3)Durante os 3 anos, se desenvolve o programa de
estudo
aumenta

investigativo
a

sistemática

capacidade

de

e

práticamente,

apresentação

e

de

esporte, a viagem de formatura para o exterior e o
estágio de aprender a língua estrangeira (na
Austrália).

comunicação e procura criar a “força de abrir caminho

(5)Tem um bom ambiente de aprendizagem, como

para o futuro”.

as instalações de fazer conferências e o campo
espaçoso.

○ Hyogo kenritsu Kakogawa Minami Koto Gakko
Metas Educativas

Características do Curso

Como a escola de curso integral, tem criado um

Tem se esforçado ao máximo possível para todos

estudante independente como uma pessoa social e

os alunos conseguirem seguir o caminho desejado,

trabalhadora que adquire “a força de viver”, não fica

com apoio atencioso dos professores e o currículo

perdida na mudança de sociedade, enfrenta as várias

bem adequado à personalidade de cada aluno.

dificuldades, consegue superá-las com flexibilidade e

Estabelecem-se cerca de 120 disciplinas seletivas

coragem e possue os sonhos e determinações. Por esse

que

motivo, atendemos aos vários desejos e sonhos a

curiosidades dos alunos e procura aumentar a

serem

a

capacidade básica de matemática, de inglês e de

universidade, através das aulas que orientam para os

disciplinas seletivas nas aulas de poucos alunos.

alunos pensarem por conta própria, das atividades e

Também, se realizam as experiências independentes

estudos colaborados com os colegas e as pessoas da

e autônomas como o estágio e a atividade voluntária

região.

e as aulas especializadas e técnicas dadas pelos

realizados

de

cada

aluno,

incluindo

correspondem

aos

desejos,

professores especiais a tempo parcial.

interesses

e

○ Hyogo

kenritsu Koudera Koto Gakko
Metas Educativas

Características do Curso

Em 1997 foi reestruturada como a primeira escola de
Hyogo com curso integral, na base do lema de
“Independência”, “Criatividade” e “Confiança”.
Temos como objetivo a estabelecer “a certa
capacidade intelectual” e cultivar “a força de viver”
que consegue abrir o caminho a seguir independente e
criativamente.
Dando diversas aprendizagens do próprio curso
integral, desenvolvemos a personalidade de cada um e
criamos os alunos que são capazes de se esforçar para
realizar seus sonhos e objetivos.
Também, através do estudo pessoal, os alunos ficam
sabendo a alegria de aprender e a sensação de
conseguir o objetivo, e cultivamos a atitude e a
vontade autónomas e positivas como as pessoas
responsáveias na sociedade.

Temos oferecido várias matérias de próprio curso
integral. Os alunos podem aprender mais
profundamente as matérias de que têm interesse,
com os professores especializados que vêm fora da
escola.
No 1º ano, os alunos buscam a maneira de viver e
ser dos seus futuros na aula de “Sociedade
Industrial e Humanos”, e a partir do 2º ano, os
alunos escolhem as disciplinas conforme seus
interesses e curiosidades, a capacidade, habilidade e
o desejo do caminho a seguir, dentro dos cursos de
Ciências Humanas / Sociais / Naturais, Negócios
Informáticos, Enfermagem Médica, Educação
Infantil e Cultura e Arte. Através de orientações e
entrevistas atenciosas, os alunos visam chegar a ser
“a pessoa que tanto deseja ser”.

