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ⅠESTRUTURA ESCOLAR 
1

Pos-
Graduação
(2~5anos)

Faculdade de
curta duração
(2 anos)

Escola
Profissionalizante
(2 anos)

１３～１５

anos

６～１２

anos

☆ Após se formar no curso ginasial, mais de 95% dos alunos ingressam no curso colegial.

☆ Se não se formar no curso colegial, é dificil encontrar emprego.

☆ É necessário ser aprovado no exame de admissão para ingressar no curso colegial.

２ Requisitos necessários para prestar o exame de admissão no curso colegial 

① Alunos com idade acima de 15 anos no dia 31 de março. Requisito obrigatório.

② Alunos formados  no curso ginasial japonês ou a se formar em março.
     Ou

③ Alunos que já tenham cursado o fundamental (9 anos) em escola no exterior.

Escola Primária (6 anos)

Colégio
Profissionalizante
(5 anos)

Estrutura escolar do Japão

 Colégio Técnico
Profissionalizante

Universidade
(4 anos)

Curso Colegial (3 anos)

Curso Ginasial (3 anos)

Ensino
obrigatório
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3 Tipos de cursos colegiais (Cursos colegiais públicos da província de Chiba)

Colégio Diurno
(Zennichi sei)

Colégio Noturno
(Teiji sei)

Curso de 3 turnos
(Sanbu sei Teiji sei)

Horário
das
aulas

De 2ª feira à 6ª feira
AM8:30～PM3:30

De 2ª feira à 6ª feira
PM5:30～PM9:00

De 2ª feira à 6ª feira
(Turnos da manhã,
da tarde ou da
noite)

Duração
das
aulas

6～7 aulas diárias
de 50 minutos

4 aulas diárias
de 45 minutos

4 aulas diárias
de 45 minutos.

Duração
do curso 3 anos

Tipos de
curso

Curso Normal
(Futsuu-ka), Curso de
Especialização
(Senmon-gakka) e
Curso Geral (Sougou-
gakka)

Curso Normal (Futsuu-
ka), Curso de
Especialização
(Senmon-gakka) e
Curso Geral (Sougou-
gakka)

Curso Normal
  (Futsuu-ka)

・Matsudo Minami
    Koukou
・Oihama Koukou
・Sakura Minami
    Koukou

Aluno vai escolher
entre o turno da
manhã, da tarde ou
da noite.

Explicação

49 colégios tem
Curso de Especializa
ção, tal como Curso
de Cultura
Internacional, Curso
Industrial e Curso
Comercial, etc.
 
6 colégios tem Curso
Geral.

Há 13 Colégios
Noturnos (Teiji sei).
Há Curso Industrial e
Curso Comercial no
Curso de
Especialização.

4 anos (É possível concluir em 3 anos.)
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(Cursos colegiais públicos da província de Chiba)

Curso por Correspon-
dência (Tsuushin sei)

Em casa. Algumas vezes
na escola (Há sistema de
Schooling)

Mínimo 3 anos

Curso Normal
 (Futsuu-ka)

Chiba Oomiya Koukou
(único colégio público)

Quando tem aula de
Schooling, aluno vai à
escola. Geralmente ele
estuda lição sozinho em
casa e envia os relatórios
à escola.

３



Ⅱ

1 Distritos escolares
Colégios que tem distrito escolar Colégios que não tem distrito escolar

(Todos os alunos residentes na pro-
 víncia de Chiba podem prestar o exame)

Curso Normal de Colégios
Diurnos provinciais de Chiba
 (exceção: Colégio que somente
alunas são permitidas ingressar,
se chama Jyoshi Koukou, não tem
distrito escolar)

Curso Normal de Funabashi-
Shiritsu Koukou, de Narashino-
Shiritsu Koukou, de Matsudo-
Shiritsu Koukou, de Kashiwa-
Shiritsu Koukou

Curso Normal e Curso de
Ciência e Matemática de
Choushi-Shiritsu Koukou

Distrito
escolar
onde o
aluno mora

Distritos escolares
dos colégios onde
o aluno pode prestar
o exame

①  ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑨

②  ① ② ③ ④

③  ② ③ ④

④  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑤  ④ ⑤ ⑥

⑥  ① ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑦  ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑧  ⑦ ⑧ ⑨

⑨  ① ⑦ ⑧ ⑨

Colégios onde somente os alunos
residentes na cidade de Chiba são
permitidos prestar o exame.

Chiba Shiritsu Chiba Koukou
(Curso Normal)
Chiba Shiritsu Inage Koukou
(Curso Normal)

☆Aluno pode prestar o exame nos colégios do distrito escolar da sua moradia ou dos distritos vizinhos.

SISTEMA DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO NOS CURSOS COLEGIAIS
PÚBLICOS DA PROVÍNCIA E DOS MUNICÍPIOS DE CHIBA

Curso de Especialização dos colégios da
província e dos munincípios de Chiba
(exceto Choshi Shiritsu-Koukou)

         Chiba Jyoshi Koukou
         Kisarazu Higashi Koukou
 

Curso Geral
 
Colégio Noturno, Curso de 3 turnos  e
Curso por Correspondência (Tsuushin
sei)
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 2 Tipos de exame de admissão (Seleção para admissão)

Tipos de exame Requisitos para prestar o
exame Conteúdo e data do exame Número permitido

① Seleção Geral

① Alunos com idade
acima de 15 anos no dia
31 de março. Requisito
obrigatório.
② Alunos formados  no
curso ginasial japonês ou
a se formar em março.
Ou
③ Alunos que já tenham
cursado o fundamental (9
anos) em escola no
exterior.

・Língua Japonesa, Estudos
Sociais, Matemática, Ciên-cias
(50 minutos cada) e    Inglês
(60 minutos)
(☆Nagareyama Kita Koukou,
Amaha koukou, Funabashi
Kowagama Koukou , Izumi
Koukou e Colegios Noturnos
realizam os exames de Língua
Japonesa, Matemática e Inglês
(3 matérias).
・Entrevista, ou exame que
cada escola realiza por conta
própria.
Data: 24 e 25 fevereiro

Serão permitidos 40
alunos por classe.
 (No curso de 3
turnos serão
permitidos 33
alunos por classe).

② Seleção Especial Aos
    Alunos Estrangeiros

Alunos que satisfazem os
requisitos de ①, têm
nacionalidade estrangeira
e residem no Japão há
menos de 3 anos.

・Entrevista e Redação
Data: 24 de fevereiro
(Veja página 6 para saber as
escolas que realizam esta
seleção).

Poucas pessoas

③2a. Chamada
Alunos que não foram
aprovados nos exames de
admissão ① nem ②.

・Entrevista
・Redação ou outros exames
que cada escola realiza por
conta própria
Data: 15 de março

Número de vagas
não preenchidas na
seleção ①e ②.

④Seleção Adicional nos
   Colégios Noturnos

Alunos que não foram
aprovados nos exames de
admissão de ①,② nem
③.

Data: 25～28 de março
Número de vagas
não preenchidas na
seleção ①,② e ③.

※④(Seleção Adicional) não será anunciada. Entre em contato direto com o Colégio Noturno.

※  Seleção para admissão de outono será realizada em agosto no Curso de 3 turnos (Sanbu sei Teijisei）
　　e no Curso por Correspondência (Tsuushin sei）.
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3 Cursos colegiais que realizam seleção especial  para alunos estrangeiros 
※ Alunos que tenham menos de 3 anos de permanência no Japão são permitidos prestar o exame.

Nome da escola Curso
Normal

Curso
Geral

Curso
Internacional

Curso
Industrial
  

Curso
Comercial

Endereço
 (Estação de trem mais
próxima)

Telefone

1
Keiyou Kougyou
Koukou

〒263-0024

千葉市
ち ば し

稲毛区
い な げ く

穴川
あながわ

４－１１－３２

（JR稲毛
い な げ

）

043-251-4197

2

Makuhari
Sougou
Koukou

○

〒261-0014

千葉市
ち ば し

美浜区
み は ま く

若葉
わ か ば

3-1-6

（JR幕張
まくはり

）

043-211-6311

3 Kashiwai Koukou ○

〒262-0041

千葉市
ち ば し

花見川区
は な み が わ く

柏井町
かしわいちょう

1452

（京成
けいせい

大和田
お お わ だ

）

04７-484-5526

4
Yachio Higashi
Koukou ○

〒276-0028

八千代市
や ち よ し

村上
むらかみ

881-1

（京成
けいせい

勝田台
かつた だい

）

047-482-1751

5
Ichikawa Subaru
Koukou ○

〒272-0833

市川市
い ち か わし

東国分
ひがしこくぶん

1-1-1（JR市川
いちかわ

）
047-371-2841

6
Matsudo Kokusai
Koukou

〒270-2218

松戸市
ま つ ど し

五香
ご こ う

西
にし

5-6-1（JR新八柱
しんやはしら

）
047-386-0563

7

Nagareyama
Ootakanomori
Koukou

〒270-0122

流山市
ながれやまし

大畔
おおぐろ

275-5（東武
と う ぶ

線
せん

 初
はつ

石
いし

）
04-7154-3551

8
Narita Kokusai
Koukou

〒286-0036

成田市
な り た し

加良部
か ら べ

3-16（JR成田
な り た

）
0476-27-2610

9 Tomisato Koukou ○
〒286-0221

富里
とみさと

市
し

七
なな

栄
え

181-1（JR成田
な り た

）
0476-92-1441

10
Ichihara Yawata
Koukou ○

〒290-0062

市原市
い ち は ら し

八幡
や わ た

１８７７-1（JR八幡宿
やわたじゅく

）
0436-43-7811

11
Matsudo Shiritsu
Matsudo Koukou ○

〒270-2221

松戸市
ま つ ど し

紙敷
かみしき

2-7-5（JR東
ひがし

 松戸
まつど

）
047-385-3201

12
Kashiwa Shiritsu
Kashiwa Koukou ○

〒277-0801

柏市
かしわし

船戸山
ふ な と やま

高野
ご う や

325-1（JR柏
かしわ

）
04-7132-3460

13

Ichikawa
Kougyou
Koukou

○（Curso
Industrial）

〒272-0031

市川市
い ち か わし

平田
ひ ら た

3-10-10（JR本八幡
も と や わ た

）
047-378-4186

14
Choshi Shougyou
Koukou ○

〒288-0813

銚子市
ち ょ う し し

台町
だいまち

1781（JR銚子
ち ょうし

）
0479-22-5678

15

Tateyama
Sougou
Koukou

○
〒294-8505

館山市
た て や ま し

北条
ほうじょう

106（JR館山
たてやま

）
0470-22-2242

16
Oihama Koukou
(Curso Noturno) ○

〒260-0823

千葉市
ち ば し

中央区
ちゅうおうく

塩田
し お だ

町
ちょう

372（JR浜野
は ま の

）
043-266-4591

17

Sakura Minami
Koukou
 (Curso Noturno)

○
〒285-0808

佐倉市
さ く ら し

太田
お お た

1956（JR佐倉
さ く ら

）
043-486-1711

C
ol

ég
io

  N
ot

ur
no

C
ur

so
 d

e 
3 

tu
rn

os

○（Curso Internacional）

○（Curso de Construçã
o, Indústria Eletrô
nica, Equipamentos e
Sistemas, e de Mecâ
nica)

C
   

o 
  l

   
é 

  g
   

i  
  o

   
   

 D
  i

   
u 

  r
   

n 
  o

 

○（Curso de Cultura
Internacional ）

○（Curso de Comunicação
Internacional）
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 Reprovados Reprovados

 Reprovados Reprovados

※Terá reunião explicativa da Secretaria da Educação da província de Chiba sobre Seleção para
Admissão.  Algumas reuniões terão interprete.(Confirme as datas de reunião na última página deste
folheto.)
☆ As pessoas que se formaram no curso ginasial no exterior precisam preparar os
documentos especiais, por isso precisam participar impretivelmente desta reunião
explicativa.

Seleção adicional nos colégios noturnos (Teiji sei)
Esta seleção será realizada somente para os colégios onde não atingir o
número de candidatos aprovados.
Data do exame: 25 ou 28 de março (Entre em contato direto com o
colégio)     Conteúdo de exame difere de colégio para colégio.

4. Processo de seleção para admissão nos cursos colegiais públicos da
província de Chiba para o ano letivo 2022 (Reiwa 4)

Pessoas que tenham mais de 3 anos de
permanência no Japão (Pessoas que
vieram ao Japão antes do dia 8 de fevereiro
de 2019)

Pessoas que tenham menos de 3 anos de
permanência no Japão (Pessoas que vieram ao
Japão depois do dia 9 de fevereiro de 2019)

Seleção especial para alunos
estrangeiros
 
Data do exame: 24 de fevereiro
Conteúdo do exame: Entrevista e Redação

Seleção geral
Primeiro dia (24 de fevereiro)
 Conteúdo do exame: Língua Japonesa,
Matemática (50 minutos para cada matéria)
Inglês (60 minutos)
Segundo dia (25 de fevereiro)
 Conteúdo do exame: Ciência, Estudos
Sociais (50 minutos para cada matéria)  e
Entrevista ou Redação, etc.

Segunda chamada
Segunda chamada será realizada somente para os colégios onde não atingir o
número de candidatos aprovados.
Data do exame: 15 de março
Conteúdo do exame: Entrevista,  Redação, etc.

      É necessário escolher uma das duas seleções

※Pode confirmar documentação e processo para candidatos em Home Page da Secretaria 
de Educação da Província de Chiba. Veja o título 「Procedimento de seleção para 
admissão nos cursos colegias públicos da província de Chiba para alunos estrangeiros no 
ano letivo Reia 3」（escrito em 7 línguas ）”外国人のための「令和3年度千葉県公立高等学

７



       província e dos municípios de Chiba para o ano letivo 2022 (Reiwa 4)
Mês Dia Calendário Calendário

２／１ 3ª ３／１ 3ª

２ 4ª ２ 4ª

３ 5ª ３ 5ª

４ 6ª ４ 6ª

５ sab. ５ sab.

６ dom. ６ dom.

７ 2ª ７ 2ª Divulgação dos aprovados (às 9:00)

８ 3ª ８ 3ª

９ 4ª Inscrição ９ 4ª

１０ 5ª １０ 5ª Inscrição da 2ª Chamada

１１ 6ª １１ 6ª Alteração na Inscrição da 2ª Chamada

１２ sab. １２ sab.

１３ dom. １３ dom.

１４ 2ª Inscrição  (até 12:00) １４ 2ª

１５ 3ª １５ 3ª Exame da 2ª Chamada

１６ 4ª １６ 4ª

１７ 5ª  Alteração na Inscrição １７ 5ª Divulgação dos aprovados (às 10:00)

１８ 6ª １８ 6ª

１９ sab. １９ sab.

２０ dom. ２０ dom.

２１ 2ª ２１ 2ª

２２ 3ª ２２ 3ª

２３ 4ª ２３ 4ª

２４ 5ª Exame (Primeiro dia) ２４ 5ª

２５ 6ª Exame (Segundo dia) ２５ 6ª Exame de Seleção Adicional nos colégios
noturnos

２６ sab. ２６ sab.

２７ dom. ２７ dom.

２８ 2ª ２８ 2ª

２９ 3ª

３０ 4ª

３１ 5ª

5. Calendário de seleção para admissão nos cursos colegiais públicos da

８



Ⅲ

Período Da aprovação à cerimônia de ingresso Após o
ingresso

Conteúdo

Taxa de matrícula, uniforme, livros
didáticos, uniforme de educação física,
calçado de uso interno, Taxa de PTA
 (Associação de pais e mestres) e Associação
de alunos, etc. (※１)

Fundos para
viagem de
formatura e
mensalidades
(※２)

Colégio
Diurno

 (Zennichi sei)
 em torno de ¥200.000 

 em torno de
 ¥180.000
 p/ano

em torno de ¥380.000 

Colégio
Noturno

 (Teiji sei)
 em torno de ¥40.000~¥115.000

 em torno de
¥85.000~
¥120.000
p/ano

em torno de
¥130.000~¥220.000

ⅣBOLSA DE ESTUDOS

Tipos de Bolsa de Estudos Contato Empréstimo/Benefício
Chiba ken Shougaku Shikin
(Bolsas de Esutudos da Província de Chiba)

Secretaria de
Educação de
provin. de Chiba

Empréstimo

Bolsas de Estudos Munincipais Cada cidade É diferente em cada cidade

Boshi Fushi Kafu Fukushi Shikin (Empréstimo
financeiro para o bem estar da familia sem pai,
familia sem mãe, e mae viúva)

Província de Chiba Empréstimo

Kyouiku Shien Shikin
(Empréstimo financeiro para o bem estar)

Shakai Fukushi
Kyogikai da
Provin.

Empréstimo

Ashinaga Ikueikai (Centro de Instrução Ashinaga) Ashinaga Ikueikai Empréstimo

Koutsuu Iji Ikueikai (Centro de Instrução
p/crianças que perderam os pais em acidentes
de trânsito)

Koutsuu Iji
Ikueikai Empréstimo

DESPESAS COBRADAS NO CURSO COLEGIAL

※１ Não há uniforme em muitos Colégios Noturnos (Teiji sei).

      Nos Colégios Industriais e Agrícolas, usam-se uniformes de trabalho que custam em torno de
      ¥10,000.

※３ No segundo ano estas despesas custarão menos, ja não precisando despesas de uniforme e uniforme
de educação física.
        Alguns Colégios Noturnos cobram despesa de merenda.

☆ Ha dois tipos de bolsa de estudos. Um é o tipo gratuito em forma de benefício, que não necessita
reembolso. Outro é em forma de empréstimo, que necessita reembolso.

Total do primeiro
ano
(※３)

◎ As despesas dos Colégios Particulares são de  ¥600.000 p/ano em média e diferem de colégio para
    colégio.

※２ É cobrada mensalidade escolar de  ¥9.900 ( ¥1740 p/crédito (tan'i) no Colégio Noturno), mas
        há sistema de isenção depende da renda do responsável, necessário entregar à escola os
        documentos sem falta.

☆As condições para receber cada bolsa de estudos são:  renda famíliar, nota escolar, etc.

Bo
lsa

 d
e 

Es
tu

do
s P

úb
lic

a

  ※ Tem outras Bolsas de Estudos Particulares. ◎ Para informações detalhadas, consulte à escola depois do ingresso.
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Ⅴ MESMO QUE NÃO ESTEJA FREQUENTANDO O CURSO GINASIAL

＜Curso ginasial noturno ＞

 Tem 2 cursos ginasiais noturnos na província de Chiba.

      Secretaria da Educação da sua cidade da província de Chiba.

1

Endereço:

Caminho:

2 Mirai Bunkou do Matsudo Shiritsu Daiichi Chugakkou

Caminho: Leva 19 minutos a pé da saida oeste da estação de JR Matsudo. 

☆Requisitos para ingressar no curso ginasial noturno（É necessário cumprir todos os requisitos abaixo ①-③）

TEL：047－377－6883

 ① Pessoa que tem mais de 15 anos de idade.

 ② Pessoa que ainda não se formou no curso ginasial.(Pessoa que não cursou 9 anos em escola no exterior).

 ③ Pessoa que mora na mesma cidade onde há o curso abaixo citado ou que é permitida ingressar pela

〒272-0032 Chiba-ken Ichikawa-shi Oosu 4-21-5

Curso Noturno do Ichikawa Shiritsu Oosu Chugakkou

Leva 10 minutos a pé da saida sul da estação de JR Ichikawa. Ande 1km em direção ao sul na
rua Yuyu Road.

Leva 5 minutos de ônibus. Pegue Keisei Basu no ponto de ônibus No.3 na saida oeste da estação
de JR Matsudo, desça no ponto de ônibus Kogasaki 1 chome e caminhe 2 minutos.

〒271-0068 Chiba-ken Matsudo-shi Kogasaki 1-3073

TEL ：  047－312－2031

１０



Ⅵ O QUE FAZER ATÉ O EXAME DE ADMISSÃO
1 O que o aluno deve fazer

　① Pense muito bem o que gostaria de estudar e fazer no futuro e estabeleça suas metas.

　② Assista às aulas com muita seriedade.

Sempre entregue as tarefas ao professor. 

③ Cumpra as regras da escola sem falta.

④ Obtenha informações dos colégios. Pergunte ao professor o que não entende.

2 O que os pais (responsáveis) devem fazer
① Prepare dinheiro antecipadamente, pensando nas mensalidades escolares e na condução de

transporte para ir à escola (sobre as despesas e segurança).

② Entre em contato com o professor responsável frequentemente.

3 Tarefa conjunta dos pais com o aluno

① Sansha Mendan (Reunião de pais, aluno e professor) será realizado por volta de novembro.

・Fale os desejos e intenções de qual escola deseja frequentar ao professor responsável.

・Se precisar, solicite reunião extra mesmo fora do horário estabelecido.

・Se precisar intérprete, solicite ao professor responsável antes da
  data da reunião.
・É aconselhável anotar no papel todas as perguntas e suas intenções
  antecipadamente.

② Preencher os documentos necessários

・Preencha o formulário de inscrição e os outros documentos necessários, consultando
  o professor. (Os documentos necessários são escritos em Home Page da Secretaria de Educação da
  Província de Chiba. Veja o título 「Procedimento de seleção para admissão nos cursos colegias
  públicos da província de Chiba para alunos estrangeiros no ano letivo Reiwa 3」

③ Pesquisar os colégios

・Visite os colégios e participe das reuniões explicativas. Verifique as caracteristicas da escola,
meios de transporte e tempo necessário até os colégios.
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR : Processo de seleção para admissão nos 
cursos colegiais particulares da província de Chiba para o ano letivo 2022 (Reiwa 4)  
(Cada colégio particular decide a data ou o conteúdo de seleção por conta própria.    
Para ter informações, consulte impreterivelmente nos colégios onde o aluno vai prestar o exame). 
 
 

Exame da primeira fase da maior parte  
dos colégios particulares da provin. de Chiba 
 
Período de inscrição: Desde dezembro ~ 
Data do exame: Desde 17 de janeiro ~ 
Divulgação dos aprovados: 20 de janeiro mais ou 
menos 

Prestar o exame 

No caso de prestar o exame somente nos colégios particulares: 
Caso prestar o exame de recomendação, há sistema de「Tangan」. 
Caso prestar o exame geral, há sistema de「Sengan」. 
Os alunos podem prestar os exames nos alguns colégios  
particulares, usando sistema de「Heigan」. 

No caso de prestar o exame 
no colégio público além dos  
Colégios particulares: 
 
Os alunos vão prestar o exame, 
usando sistema de「Heigan」. 

Prestar o exame 

Exame da segunda fase da maior parte  
dos colégios particulares da provin. de Chiba 

 
Período de inscrição: Depois da divulgação dos  
aprovados da primeira fase (Como este período é 
curto, confirme-o atenciosamente.) 
Divulgação dos aprovados: Antes da data do  
exame nos colégios públicos. 
 
Há colégios que tem sistema de 「Tangan 」e 「Sengan」. 

Reprovados 

Aprovados 

Seleção para admissão nos colégios públicos 
 (Data: 24 e 25 de fevereiro) 

Explicações das palavras especiais de sistema de seleção 
「TANGAN」significa prestar exame de suisen (recomendação do curso ginasial em que  

frequenta), com a promessa de que o colégio escolhido é a sua primeira opção. 
「SENGAN」significa prestar exame geral, com a promessa de que o colégio escolhido 

é a sua primeira opção. 
「HEIGAN」significa prestar exame, com o aviso de que o colégio escolhido é a sua 

segunda ou terceira opção. 
 

Os aprovados do exame de「Tangan」
「Sengan」e da primeira opção   
deverão efetuar a matrícula. 
 
Para os aprovados do exame de  
「Heigan」existe caso em que há  
necessidade de providenciar  
documentação para prorrogação do 
pagamento da matrícula. 

Reprovados    
 Exame adicional nos colégios particulares. 

（Alguns colégios vão realizá-lo.)  
Seleção da segunda chamada nos colégios públicos
 (Data: 15 de março) 

Os aprovados que desejam se  
matricular no colégio aprovado  
deverão efetuar a matrícula.  
 
Para os aprovados do exame de 
「Heigan」existe caso em que há 
necessidade de providenciar  
documentação para prorrogação 
do pagamento da matrícula. 
 

Reprovados

Aprovados 
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Aviso importante 
 

Reunião explicativa da Secretaria da Educação da Província de 

Chiba sobre documentação e processo para vestibulardos  

 

 O aluno que não frequenta ginásio da província de Chiba precisa participar 
impreterivelmente desta reunião . 

(Informações detalhadas têm na página 4 do documento) 

 

Primeira reunião 22 de novembro de 2021 A partir de 1:30 da tarde 

Segunda reunião 30 de novembro de 2021 A partir de 1:30 da tarde 

Terça reunião 07 de dezembro de 2021 A partir de 1:30 da tarde 

Quarta reunião 24 de dezembro de 2021 A partir de 1:30 da tarde 

※Lugar: Chiba Ken Kyouiku Kaikan (Sala 501 do edifício novo) 

※Terá intérprete nas 2ª e 3ª reunião. 
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