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Acesso ao Aichi-ken Kyōiku Kaikan 

JR 

Descer na estação de Tsurumai e andar 
7 minutos 

Metrô 

➢ Descer na estação de Tsurumai e andar 
10 minutos, ou 

➢ Descer na estação de Yaba-cho ou 
Shinsakae-machi e andar 15 minutos 

Classe Noturna do Ensino Fundamental II é... 
Um lugar para as pessoas que, devido as várias circunstâncias, 
não puderam se formar no ensino fundamental II. Os alunos 
deste curso, podem adquirir o conhecimento deste nível e tentar 
concluir o ensino fundamental II. 
 

◆ Informações sobre a inscrição 

OBS: Caso há disposição de vagas, este curso e destinado também às pessoas que, mesmo tendo concluído o 
ensino obrigatório não puderam receber uma educação suficiente devido a não terem frequentado as aulas. 
Maiores informações, entre em contato com a Fundação. (Atendimento somente em japonês) 

◆ Contatos e local de inscrição 

Fundação de Promoção de Esporte e Educação da Província de Aichi (Aichi-ken Kyōiku Supōtsu Shinkō Zaidan) 

Secção de Promoção de Educação (Kyōiku Shinkō-ka) 

〒460-0007 Nagoya-shi Naka-ku Shinsakae 1-49-10 
Aichi-ken Kyōiku Kaikan, 2º andar.   

 Tel. 052-242-1588 

 Página Web http://aichi-kyo-spo.com/education/yakan/yakanchuugaku.html 

 

 

ポルトガル語版 

Chūgaku Yakan Gakkyū 

Aichi-ken Kyōiku Kaikan 

Shinsakae- 
machi 

Linha 
Higashiyama 
(metrô) 

Tsurumai 
Kōen 

Family 
Mart 

Nagoya Daigaku 
Igakubu Fuzoku 

Byōin 

Sport 
Nagoya 

 

Nagoya 
Hakusan 
Yūbinkyoku 

Aeon Town 
Chikusa 

Requisitos para o ingresso:  

Candidato que satisfaz todos os requisitos abaixo. 

(1) Não ter formação no ensino fundamental II. 

(2) Ter passado 15 anos de idade.  

(3) Ser residente da província de Aichi. 

(4) Ter boas condições de saúde física e mental para poder frequentar 
às aulas. 

(5) Não ter dificuldades na conversação e escrita da língua japonesa 
para acompanhar as aulas. 

Vagas: 

Local do estudo: 

Dias e horário do estudo: 
 

Valor da mensalidade: 
 

Duração do curso: 

Como inscrever: 
 
 

 

Cerca de 20 vagas 

Sala de aula do 3º andar do Aichi-ken Kyōiku Kaikan 

3 dias por semana (segundas, quartas e sextas-

feiras), das 18h às 20h30. 

Gratuito 

(0 ienes) 

2 anos 

Preencha no verso da folha os dados da ficha de 

inscrição e entregue à Fundação. 

[ Período de inscrição ] 

Dia 4 de janeiro (quarta-feira) a 3 de fevereiro 

(sexta-feira) de 2023  
 
 

 

Candidato que queira ingressar, 
contate primeiro a nossa fundação. 
Explicaremos com mais detalhes. 


