
 

1 Professor 
O professor educa as crianças do “yochien” (pré-escola), “shogakko”, “chugakko” e “kotogakko”. O seu 

trabalho inclui ensinar nas salas de aula, administrar eventos escolares e várias outras atividades. 

Para os alunos de nacionalidade estrangeira que não falam a língua japonesa, a presença de professores que 

compreendem seu idioma contribui para que a vida escolar seja mais tranquila e agradável. 

Para se tornar um professor é necessário obter o certificado de “kyoin menkyo” (licença de professor). Como há 

diversos tipos desse certificado, obtenha aquele que é exigido pela escola na qual deseja trabalhar. 

Para se tornar um professor 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                         

 

 

 

    

  

 
 

 

Se prepare o quanto antes 

Para entrar em uma faculdade de formação de professores, são exigidos altos graus de proficiência na língua 

japonesa e de aproveitamento escolar. Portanto, tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os estudos na escola 

e a sua língua materna. 

 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Pode-se trabalhar em escolas públicas e particulares. No caso de escolas públicas, pode-se trabalhar em escolas 

da Província para a qual foi selecionado por meio de concurso e a renda anual média é de aproximadamente 

6.000.000 de ienes.  

 

Quanto custam as escolas? 

As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, 4.000.000 de ienes (4 anos) 

ou mais. 
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