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Ensino fundamental é 
dispendioso também! 

―Só livros e mensalidades são gratuitos― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando a criança entra na escola primária percebe que é dispendioso.As aulas e livros 
didáticos são gratuitos nas escolas publicas primárias e ginasiais,porque a constituição do 
Japão define que o ensino fundamental é gratuito.Mas as despesas como almoço, materiais 
escolares, despesas de excursão, despesa de PTA, são arcados pelos pais.O que é bastante 
oneroso.Cada cobrança pode ser de pequeno valor, mas a soma anual chaga ser um valor 
considerável.Despesa de almoço,média anual de 41.000 ienes.Despesa educacional, média 
anual de 57.000 ienes.Quando entra na escola primária, despende com mochila, roupas de 
educação física, material escolar. Assim, quando chega na 6ª série tem grande despesa de 
excursão.Segundo a estatística do ministério de educação e ciência a despesa educacional da 
1ª série custa aproximadamente 88.000 ienes e da 6ª série 82.000 ienes.(Pesquisa de 2006) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

O ensino fundamental também custa tudo isso.O que precisa fazer para economizar?A 
criança cresce logo e o tempo de uso de roupa de ginástica e de natação é curto.Ainda dá 
para usá-las, é uma pena jogar fora.Que tal recorrer aos amigos da vizinhança para 
ganhar que seria um modo de economizar. 

 
 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

 Não está pensando que o 
ensino fundamental é o lugar 
público onde cuida da criança 
gratuitamente? Criança é o te- 
souro da sociedade.Saiba que é  
preciso despender para educar 
a geração da era seguinte.   

 Desp.almoço Desp.educacional Total 

média 41,000 57,000 98,000 

1ªsérie 41,000 88,000 129,000 

2ªsérie 41,000 34,000 75,000 

3ªsérie 41,000 40,000 81,000 

4ªsérie 41,000 42,000 83,000 

5ªsérie 41,000 54,000 95,000 

6ªsérie 41,000 82,000 123,000 

Unidade:iene(desprezou valores <400,arredondou>500 

Conteúdo da despesa educacional 

●Viagem de estudo,excursão,etc. 

●Despesa de PTA 

●Desp.material escolar(artigos de 
escritório,de educação física,etc.） 

●Desp. atividade extra curricular 

●Uniforme(quando tem) 

●Desp.frequência(mochila,etc) 

ポルトガル語 
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Além disso, o preço dos artigos escolares e sapatilhas usados diariamente varia de loja 
para loja.Convém procurar saber onde vende mais barato.No seu dia-a-dia, participando 
dos eventos escolares, poderá conhecer pais e travar diálogos, trocando informações sobre 
criação de filhos naturalmente. Essa rede de comunicação será muito útil na hora H. 

Além disso, cada município, cidade e vila dispõe de sistema de ajuda ao estudo para ajudar 
nas despesas como despesas escolares, de material para frequentar a escola, de atividades 
extra-curriculares, de excursão, de almoço, de despesas médicas(doença definida pela lei). 
Satisfazendo os requisitos, os estrangeiros também poderão usufruí-lo.Maiores detalhes 
favor consulte a escola, ou o comitê de educação Se sente-se inquieto, consulte FICEC.  
A criança é o tesouro da sociedade. Não fique atormentando sozinho, procure amigos ou a 

comunidade para criar cuidando com afinco.(redação:Naomi Uejima) 
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia da vida cotidiana” em 6 idiomas. 

 
 
  

Sistema de ajuda ao lar de so pai ou mãe p/ingresso de filho no ginásio  

 

           No Japão, em 31/12, costuma comer “soba”para desejar a longa vida  
                     com saúde.Nesse dia dá para experimentar a confecção de “soba” O 
                     instrutor será prof.Tozuka,prof.da aula japonês também. A despesa  
                     será gratuita.Participe!  

Dia 17/12-Dia de  
“Sobauchitaiken” 
Aula de japonês 

“Aulas de PC” agradáveis 
Alunos p/dez.～maio！！ 

Aulas de PC do prof. Kaji que tem fama de bom instrutor. 
Inscrição aberta aos estrangeiros que começa em dezembro.
１２月期からの外国籍市民の学習者を募集しています。プロの

パソ 
É um curso genuino ministrado pelo instrutor profissional.A princípio precisa trazer PC, 
mas no FICEC há 3 unidades disponíveis também.Inscreva na aula de japonês do Ficec. 

 O ensino fundamental também é oneroso.Há um sistema que dá ajuda ao estudo da 
criança de lar de só pai ou mãe de baixa renda. Arca parcialmente com as despesas de 
ingresso da criança no ginásio, visando um crescimento sadio das crianças que são tesouro 
da sociedade. ●Objeto:Tem criança p/ingressar no ginásio em abril/2010.Pai ou mãe de lar 
de só pai ou mãe,ou quem está criando criança sem pais, de família isenta de pagamento 
municipal.(exclui família receptora de assistência pública 
●Valor do pagamento: ¥10.000/criança para ingressar no ginásio. 
●Modo de pedido:Requerer no Kosodate Shienka,trazendo a caderneta da conta bancária. 
●Prazo : 28/12(2ª feira)Expirando o prazo não será aceito o pedido. 

Benefício aumentado - Parto 

 Quem teve bebê após 1/10/09,cujo 
pagamento de benefício será aumentado 
de 38 mil ienes para 42 mil inenes.  
Maiores detalhes favor procure seu hos- 
pital ou setor de seguro e pensão da sua 
cidade.  

Organização de ajuda aos estrangeiros 

●Centro de consulta aos estrangeiros Saita- 
ma...s/imigração,emprego,etc..Consulta gra- 
tuita c/especialista. 

☎＆ＦＡＸ ０４８－８３３－３６００ 

●”Ho Terasu Saitama”-consulta gratuita de 
leis-s/ imigração,status de permanência,etc.. 

☎ ０５０－３３８３－５３７３ で予約を 

ポルトガル語 


