
Vamos pensar no futuro das crianças 

 

Vamos planejar o futuro 

Onde você acha que estará vivendo daqui a 10 anos?No Japão？No país de 

origem? Pode ser que ainda não tenha decidido, mas procure pensar,「o que farei？」

pelo seu filho. Se for viver no Japão, seu filho receberá a educação do Japão e irá 

se empregar no Japão. Se for voltar para a terra natal, seu filho irá receber a 

educação do Japão e continuar no seu país de origem. Pensar onde irá viver, e 

para isso o que pode ser feito agora, influenciará muito na vida de seu filho. 
 

Depois de se formar no ensino fundamental・・・ 

No Japão, a criança pode receber a educação gratuita no ensino primário（6～12 

anos）e ginasial（12～15 anos）.Pode escolher livremente o que vai fazer depois que 

formar o ensino ginasial. Como opções de escolha existe o「prosseguimento de 

estudos」 ou「emprego」, mas é preciso pensar com muito cuidado pelo futuro de seu 

filho. 

No Japão a maioria das pessoas（98％dos que formam o ginásio）prosseguem os 

estudos logo após terminarem o fundamental. Em outros países, podem escolher 

se empregar uma vez, e depois voltar aos estudos, mas no Japão poucos fazem 

isso. Poucos entram no mercado de trabalho logo após formar o ginásio porque 

os tipos de emprego são limitados. Além disso, a diferença de remuneração de 

quem se forma no ensino fundamental, e de quem se forma no ensino médio ou 

superior é muito diferente. O salário que recebe formando no colégio ou na 

universidade é bem maior. 
 

Prova de Admissão 

Para o prosseguimento dos estudos é necessário passar por uma Prova de 

Admissão. Se não estudar bem no ginásio, não conseguirá entender as questões do 

exame seletivo. Para compreender bem o conteúdo de estudos do ginasial, é 

preciso estudar firmemente na escola primária. 

Na escola japonesa não existe o sistema da reprovação. Prosseguem 

automaticamente para a série-idade. A progressão automática soa positiva, mas por 

mais que não tenha aprendido os estudos da série anterior, o conteúdo prossegue 

partindo da premissa de「que entendeu os estudos até então」. Para conseguir um 

aprendizado equivalente à série, é necessário empenhar-se nos estudos 

diariamente. Este acúmulo de conhecimento irá ser útil ao prestar a prova de 

admissão. 

Você pode achar o assunto do que fazer após formar o ginásio algo longe, mas o 

hábito de estudo desde o ensino primário influenciará o desempenho escolar, o 

rumo a seguir e até o trabalho do futuro. 
 

Tenha interesse pela vida escolar de seu filho！ 

Quando seu filho entrar na escola primária, mostre interesse pelos estudos, 

tarefas e como vai na escola,  pergunte「Como foi a escola？」「Tem tarefa de 

casa？」.Caso sinta problemas no aprendizado, consulte a escola. A conversa diária 

com seu filho e o sentimento de aproximação formam o hábito dos estudos, a 

orientação futura e a vida. 


