
 

 

 

 

 

 

 

P１ Todas as escolas da prefeitura compram o mesmo dispositivo de aprendizagem?  

 

R１Os terminais de aprendizagem selecionados diferem dependendo do ensino médio, de modo 

que os dispositivos a serem adquiridos são diferentes. O valor da compra é o valor que inclui a 

ferramenta de gerenciamento do terminal, garantia de 3 anos, configuração inicial, etc. no próprio 

terminal de aprendizagem. Detalhes como o preço dos alunos que entram no 5º ano de Reiwa 

serão publicados no Conselho Municipal de Educação H P (QR code à direita) por volta de 

novembro. 【Referência】Em Reiwa 4º ano, de 57 escolas de ensino médio da prefeitura, 54 escolas 

tinham Chromebooks (o valor de compra era de 47.850 ienes, incluindo impostos) e iPads estavam 

disponíveis em 3 escolas (o valor da compra era de 53.000 ienes ~ 57.000 ienes, incluindo impostos). 

Para mais detalhes, consulte o Conselho Municipal de Educação H P. 

 

P２  Devo comprar um terminal de aprendizagem com antecedência sozinho? 

 

R２ A2As para como comprar A2, cada escola entrará em contato novamente após o anúncio dos 

resultados em março, portanto não há necessidade de se preparar antes da matrícula. 【Referência】

Estudantes no 4º ano da Reiwa compraram Chromebooks no site E C (um site onde o e-commerce 

pode ser realizado) dedicado às Escolas Municipais de Ensino Médio da Mie preparadas pelo 

Conselho Municipal de Educação. Quanto ao iPad, cada escola tem uma maneira diferente de 

comprá-lo. 

      

P3 Como fazer se não puder comprar o dispositivo por motivos financeiros? 

 

R3 Para a família aprovada a receber o auxílio financeiro para estudar no ensino médio e que não 

puder comprar o dispositivo, pretendemos emprestar um dispositivo que já há na escola. 

 

P4 Este dispositivo poderá ser usado livremente em casa? 

 

R4 Sim. Porém, pretendemos instalar um programa de controle que impede de acessar páginas na 

internet impróprias ou fazer download de arquivos perigosos. Inclusive, cada um deverá 

recarregar a bateria em casa (em escolas especiais, a orientação de cada escola pode ser 

Comecará o ensino utilizando  

1 computador por aluno! 
Solicitaremos que comprem um dispositivo no momento 

do ingresso em uma escola provincial (colegial, nível 
médio de escola especial). 



diferente). 

 

P5 Se já possuir um dispositivo, poderei utilizar na escola? 

 

R5 Sim (se estiver dentro das especificações). Verifique na escola em que for ingressar. 

 

P6 Como ficam as despesas de conexão à internet? 

 

R6 Ficam por conta de cada família. Para a família aprovada a receber o auxílio financeiro para 

estudar no ensino médio, adicionaremos a taxa de comunicação de ¥12.000 por ano. 

 

P7 Como fica no caso de ingressar no nível médio de escola especial? 

 

R7 Verifique na escola em que for ingressar. A despesa com o dispositivo a ser utilizado na escola 

especial é coberto pelo auxílio financeiro para escolas especiais. 

 


