
③ Sobre as despesas e meio de cobrança 
  Nasa escolas públicas primárias e ginasiais,até terceira série ginasial o é ensino obrigatório,os  
livros didáticos e as aulas são gratuitas. Mas os materias extras para o estudo como caderno de 
tarefa,caderno para desenho,gastos com viagem cultural,piquenique e merenda, são cobrados 
mesalmente. 
   Custo com material didático  
    Despesas com caderno para exercitar kanjis e contas. 
    Despesas com materiais de desenho,trabalhos manuais 
    *( Em média 1000 yenes mensais. No início do quadrimente nos meses de maio e setembro aumenta 
     um pouco esse valor.)  
  Estojo para pintura,material para caligrafia, flauta,material para corte e costura. 
  ( Serão entregues os envelopes para fazer o pedido e colocar o dinheiro dentro,na ocasião que se fizer 
necessária.Devera circular no item que quer fazer pepido,colocar o dinheiro e entregar o envelope ao 
professor responsável.) 
 Custo com a merenda 
  Na maioria das escolas japonesas tanto primária como ginasial,a melenda faz parte da educação escolar. 
Tem como objetivo aprenderr a ter uma alimentação saudável a balanceada e também fazer a refeição 
alegremente com os colegas.  
 Próorios alunos servem os colegas e depois de comer recolhem tudo,em grupos revazando. O custo pelos 
alimentos serãopagos pelos pais ou responsáveis. Na Cidade de Shimada,cada refeição fica em torno de 
252yens(primária)+302yens(ginasiais) ,sendo de 4120(primária)a4940(ginasiais)yenes por mês. 
 Custo pela associação de Pais e Mestre 
 Na escola existe a associação dos pais e mestres chamada [PTA],que procura fazer trabalhos para melhor 
andamento da educação. Para melhorar o entrosamento dos pais e professores,são escolhidos 
representantes dos pais que participam das atividades da escola,em apoio aos professores 
 como aulas experimentais de culinária, faz a divulgação dos eventos e travalhos da escola colabora na 
realização dos eventos. 
 Na atividade de reciclagem,recolhem os materiais recicláveis como jornais,revistas,e latas,para vender. 
Também realizam bazares e o dinheiro arrecadado com venda são utilizados em prol da educação. A 
mensalidade para as atividades do [PTA] varia de escola para escola e gira em torno de 100 a 200 yenes 
por aluno. A maioria das escolas costuma recolher por ano ou semestre. A forma de 
recolhimentos desses custos difere de escola para escola,mas a maioria é feita da seguinte forma. 
A  Através de débito automático de algum órgão financeiro( Existe a explicação sobre o sistema e como 
fazer o pedido do débito autmático) 
B  Sistema do aluno entregar ao professor responsável,reglar e mensalmente o valor fixo e 
pré-determinando. 
C  Sistema de entregar ao professor responsável,através dos aluno,o valor necessário * Material de 
caligrafia,material para coprte e costura.) 
Verificar na escola onde de matricular,qual o sistema de recolhimente utilizado e fazer o pagamento sem 
falta até o dia determinando. 
                     Nesta escola o recolhimento é feito no sistema ( A  B  C ) 
                     Faça o págamento mensalmente até o dia (   ) 


