
Escola de ensino médio Isshiki noturno é um lugar rico em encontro, conhecimento e 

crescimento. 

Muitos estudantes dessa escola trabalham e estudam. Todos os dias às 17 horas os alunos e 

professores jantam conversando no refeitório. Às 17h 45 min terá ST na sala de aula e às 

17h 50 min começa a 1a aula. Uma aula dura 45 minutos e utilizam as fotos e imagens para 

explicar o conhecimento básico e para aprofundar o seu estudo, de acordo com o 

entendimento dos estudantes. 

Muitos outros estudantes de origem exterior estudam aqui também. No intervalo você pode 

ouvir as conversações animadas feitas em várias línguas. 

As aulas são feitas com FURIGANA em cima de kanjis, explicada de um jeito mais fácil em 

japonês e para poder atender outros objetivos dos estudantes, são explicados da forma que 

possa entender melhor. A escola deseja que os estudantes cresçam mutuamamente, 

compartilhando os idiomas e culturas e também aprender a respeitar uns aos outros. 

 Em maio temos uma excursão do alunos do 1o ano e 2o ano. Em junho temos a prova, por isso 

você encontra muitos estudantes estudando voluntariamente após as aulas. E também temos 

outros eventos, tais como festival de esporte, competição de esporte, festa de noite (festival 

cultural), festa aos formados. Todos os eventos são realizados pelos estudantes com suas 

idéias e colaborações próprias. 

As atividades do clubes escolares(BUKATSU) são ativas como de badminton, judô, kendo, 

voluntários e multicultural. O horário de atividades dos clubes são curtos pois são feitos após 

as aulas, porém os estudantes praticam tendo suas próprias metas. 

Temos alguns estudantes que se formam em 3 anos, utilizando sistema de correspondência. 

A escola também planeja uma aula geral (SOUGOU) por 4 anos para os estudantes poderem 

reconhecer a si mesmo e pensar no seu futuro. 

A escola apoia os estudantes dutante 4 anos continuamente com o objetivo para que os 

estudantes possam pensar sobre si mesmo, estudar e seguir o seu caminho após a formatura. 

 


