
Sobre este Guia de Carreiras 

Como não há informações suficientes em diversas línguas sobre carreiras no Japão, elaboramos 

este guia a fim de que as crianças desenvolvam desde cedo um senso de propósito, estudando e 

escolhendo o próprio caminho dentre as várias possibilidades. Esperamos assim, que se tornem parte 

da população economicamente ativa e desempenhem um papel ativo nas diversas áreas da sociedade 

japonesa. 

Informações das Profissões 

 Iremos apresentar um resumo das profissões. Se houver uma profissão que lhe interesse, procure 

pesquisar e/ou perguntar aos professores e amigos para mais detalhes. 

Gráfico de Carreira 

 Para as profissões que necessitam de certificado, apresentaremos um gráfico para guiar após a 

conclusão do “chugakko” e/ou do “kotogakko”. 

Área de Atuação 

 Apresentaremos as principais áreas de atuação e uma idéia do rendimento anual. Como a renda 

anual e o salário inicial foram estimados a partir de informações da internet e de outros guias, 

trate-os somente como referências. 

Sobre os Custos 

 Apresentaremos estimativas dos custos ao se matricular na faculdade ou escola técnica após 

concluir o “chugakko” e/ou “kotogakko”. Os valores diferem dependendo de cada instituição de 

ensino. Para mais informações, contate a escola em que irá (ou gostaria) de ingressar. 

Bolsas de Estudo 

 A bolsa de estudos da JASSO (http://www.jasso.go.jp/shougakukin/) é designada para o 

pagamento do curso do “kotogakko” ou do “daigaku” ou equivalente. Existe também um sistema 

especial de bolsas para os estudantes de enfermagem e os de medicina, fornecidas pelo governo 

provincial, hospitais, entre outras instituições. Para mais informações, contate a escola em que irá 

(ou gostaria) de ingressar. 

Legenda 

  “Shogakko” – equivalente ao ensino fundamental da 1ª série à 6ª série 

  “Chugakko” ou “chugaku” – equivalente ao ensino fundamental da 7ª série à 9ª série 

  “Kotogakko” ou “koko” – ensino médio 
  “Daigaku” – ensino superior ou faculdade 

“Tanki Daigaku” – faculdade júnior (são faculdades de curta duração, normalmente de 2 a 3 anos) 

“Senmon Gakko” – escola técnica 


