
“GUIA SOBRE COMO MATRICULAR-SE EM COLÉGIOS PÚBLICOS ☞ p.4”

Vamos conferir a agenda de datas do 
dia de exame !

Vamos conferir a agenda de datas do dia de exame!

Veja na página 4 do Guia de orientação.
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Exame de 
seleção geral

Fevereiro
de 2023

Entrega de documentos 
para inscrição

Janeiro 
de 2023

“GUIA SOBRE COMO MATRICULAR-SE EM COLÉGIOS PÚBLICOS ☞ p.4”

Em todos
os Colégios

públicos
haverá
exame.

Poderá
prestar o exame
em apenas 1 
colégio.

Haverá exame de seleção geral em fevereiro do ano que 
vem.
Todos os colégios públicos realizarão o exame.
O exame poderá ser prestado em apenas 1 colégio.
O exame para as vagas  especiais será realizado no 
mesmo dia de exame de seleção geral.
O requerimento de matrícula é necessário entregar sem 
falta antes do  exame.
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Exame de 
seleção geral

Fevereiro
de 2023

Exame de 
capacidade Entrevista Exames de 

características

Alguns colégios…

Na seleção geral haverá exame de capacidade e 
entrevista.
Alguns colégios realizarão exames de características.
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Colégio
privado

Exame de 
seleção geral

Fevereiro
de 2023

Colégio
privado

Sengan

Heigan

Colégio
privado

Exame de 
seleção geral

Deve ir ao Colégio privado 

Deve ir ao Colégio público

Caso deseje entrar para um Colégio privado
prestar exame um único Colégio privado 
"Sengan"(requerimento exclusivo) e
prestar o exame de um Colégio privado de fácil aprovação 
e exame de seleção geral no colégio público desejado na 
forma de "Heigan" (requerimento paralelo).
Quando aprovado no requerimento paralelo nos dois 
colégios, pode-se optar por colégio público desejado e 
cancelar o colégio privado.
Porém, se a aprovação for somente no Colégio privado a 
matricular  deve ser feita neste colégio. Caso cancele a 
matrícula no colégio privado aprovado não poderá prestar 
exames de quaisquer outros colégios.
Para prestar o exame no colégio privado consultem bem 
aos pais, pois  
há de considerar os pagamentos das taxas escolares.
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Exame de 
seleção geral

Fevereiro
de 2023

Março
de 2023

Exame de Teitsu
Bunkatsu Senbatsu

Colégio
privado

Entrevista Exames de 
características

Exame de 
capacidade 

Caso não seja aprovado no exame geral・・・
Ou não seja aprovado no exame de colégio privado・・・
Haverá seleção de "Teitsu Bunkatsu Senbatsu" (seleção 
de divisão regular) em Março.
Essa seleção é somente para os colégios de turnos 
(Teijisei) ou correspondência (Tsushinsei).
Prestem atenção, pois existem alguns colégios de 
turnos que não realizarão os exames.

As pessoas aprovados na seleção geral ou no colégio 
privado não poderão prestar o exame.
A maneira de seleção são as mesmas que a seleção 
geral (exame de capacidade e entrevista).
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Exame de 
seleção geral

Fevereiro
de 2023

Março
de 2023

Exame de Teitsu
Bunkatsu Senbatsu

Colégio
privado

Março
de 2023 Segunda chamada

Caso não for aprovado no Teitsu Bunkatsu Senbatsu 
(seleção de divisão regular) existem alguns colégios de 
turno ou por correspondência que fazem "Niji bosyuu" 
(segunda chamada).
Não desista até o último momento!

6


