
Convocação de estudantes para a Escola Mirai Bunko (escola ginasial noturna) 

 

Inauguração da Escola Mirai Bunko 

Após a entrada em vigor da Lei de Garantia de Oportunidades Educacionais, a cidade 

de Matsudo inaugurará, em abril de 2019, a primeira escola ginasial noturna "Mirai 

Bunko da Escola Ginasial Municipal de Matsudo Daiichi". Antes da abertura, estamos 

dando início à aceitação de novos alunos. As pessoas que desejam estudar na Escola 

Mirai Bunko, por favor, leiam as informações a seguir e entrem em contato conosco. 

 

Sobre a Escola Mirai Bunko 

Mirai Bunko é uma escola ginasial pública noturna. 

· As aulas são ministradas aproximadamente 200 dias por ano, cinco vezes por semana. 

· São estudadas matérias correspondentes ao currículo da escola ginasial. 

· As aulas são ministradas por professores que possuem certificação pedagógica. 

· Se os alunos estudarem com perseverança, poderão obter um diploma. 

· As taxas das aulas são gratuitas. 

 

Requisitos para entrar na Escola Mirai Bunko 

As pessoas que cumprirem integralmente os quatro seguintes requisitos podem 

frequentar a Escola Mirai Bunko: 

1. Ter excedido a idade de educação obrigatória (15 anos completos). 

2. Viver na cidade de Matsudo. 

*As pessoas que não residem na cidade (mas dentro da província de Chiba) devem 

apresentar uma recomendação "Fukushin" dada pela Comissão de Educação da 

cidade, município ou vila onde vivem. 

3. Ser uma pessoa que deseja retornar à escola porque não terminou o ensino ginasial ou 

por não ter frequentado as aulas por algum motivo. 

4. Ser uma pessoa que não tenha problemas relacionados à vida escolar da Escola Mirai 

Bunko. 

 

Como é um dia na vida escolar da Escola Mirai Bunko 

Das 17h20 às 17h25  Atividades escolares realizadas na classe 

Das 17h25 às 18h05  Primeira hora de aula 

Das 18h10 às 18h50 Segunda hora de aula 

Das 18h50 às 19h15 Intervalo para descanso 

Das 19h15 às 19h55 Terceira hora de aula 

Das 20h00 às 20h40 Quarta hora de aula 

Das 20h40 às 20h45  Limpeza e atividades escolares realizadas na classe 



Período de convocação de estudantes 

A convocação dos estudantes para o segundo período termina na sexta-feira, dia 14 de 

dezembro de 2018. 

Caso desejem mais informações sobre os estudos após a convocação, por favor, entrem 

em contato com a Seção de Planejamento Educacional. 

 

Localização da Escola Mirai Bunko 

3073 banchi, Kogasaki 1-chome, Matsudo-shi (antiga escola primária de Kogasaki 

Minami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas das redondezas da Escola Mirai Bunko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista externa 1 da Escola Mirai Bunko Vista externa 2 da Escola Mirai Bunko 

 

Para mais informações, por favor, entrem em contato com: 

Comissão de Educação da Cidade de Matsudo, Divisão de Aprendizagem Vitalícia, Seção 

de Planejamento Educacional 

356 banchi, Nemoto, Matsudo-shi, Chiba-ken, Edifício Keiyo Gas F-Matsudo - 5º andar 

Número de telefone: 047-366-7455   Fax.: 047-368-6506 
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