
Programa que oferece bolsas de estudo para alunos do ensino médio.  
Não é necessário devolver o valor pago.  
 

Requisitos para se candidatar 

Os que satisfazerem todos os seguintes itens de (1) a (3) podem se candidatar. 
(1) Estudante colegial cujos responsáveis residem na cidade de Yokohama. 

* Estudantes colegiais que frequentam escolas fora da cidade de Yokohama também 
podem se candidatar. 

(2) Média acima de 3,50 na escala de avaliação de 5 níveis em todas as disciplinas 
cursadas no ano anterior. 

(3) Dificuldade para frequentar o ensino médio por questões financeiras. 
 

Valor do pagamento 

60.000 ienes por ano (5.000 ienes por mês) 
* Os selecionados receberão o pagamento da bolsa todos os anos até se formarem no 
ensino médio. 

No entanto, em caso de desistir da escola ou se os responsáveis se mudarem da cidade 
de Yokohama, a bolsa deixará de ser paga. Nesses casos, pode ser solicitado reembolso. 

 
Como se candidatar 

Envie os documentos necessários de candidatura para a escola de ensino médio 
frequentada. 
[Documentos necessários para a candidatura] 

(1) Ficha de candidatura (documento preenchido pelo aluno e seus responsáveis) 
(2) Documentos que comprovem renda familiar*   

* Também são exigidos documentos dos que moram na mesma residência e 
compartilham da mesma renda (avós etc.) além dos responsáveis. 

Entre em contato com a escola caso deseje se candidatar. 
 

Método de seleção 

Serão selecionadas pessoas em situação financeira familiar complicada, dentro do limite 
definido de pessoas entre aqueles que se candidataram. 
Nem todos os que se candidatarem receberão o pagamento. 

 
Cronograma anual 

Por volta de março: publicação das diretrizes para candidatura (consulte a página  
“Informações Detalhadas”) 

Por volta de junho: fim do prazo de candidatura 
Por volta de outubro: escolha dos candidatos 
Por volta de dezembro-janeiro: pagamento da bolsa de estudo 

 

Bolsas de estudo para escolas de ensino médio da cidade de Yokohama 



Informações detalhadas (somente em japonês) 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate- 
kyoiku/kyoiku/soudan/syogakukin.html 

 
 

Contato (fique à vontade para entrar em contato conosco em caso de dúvidas) 

Divisão de Apoio Escolar e Cooperação Regional, Secretaria do Conselho de Educação 
TEL: 045 (671) 3474 
FAX: 045 (681) 1414 
e-mail: ky-gakkoushien@city.yokohama.jp 

 


