
〈ポルトガル語〉 
Sobre o Exame de Saúde para Ingresso Escolar do ano letivo de 2021 
令和3年度就学時健康診断について 

 
Será realizado o exame de saúde das crianças que ingressarão na escola primária  
municipal no ano letivo de 2022.  

Alvo  
Crianças que ingressarão na escola primária no próximo ano letivo (nascidos entre 02 de abril de 
2015 a 01 de abril de 2016)  
 

Notificação de aviso aos Pais  
A notificação de aviso será enviada via correio ou levada pelo aluno de recados que mora no distrito 
escolar no início de outubro (depois do dia 05 de outubro). Caso não receba o informativo mesmo 
depois do dia 12 de outubro, favor entrar em contado com o setor de Saúde e Merenda escolar 
(Hoken Kyushoku Ka).   

Período de realização  
Cada escola decide juntamente com o médico escolar o dia e horário de realização do exame (entre 
meados de outubro a início de novembro). A data e horário de realização do exame difere de escola 
para escola. Portanto, verifique a lista da programação dos exames e a notificação de aviso que será 
enviada para os pais.  
Entretanto, em casos de emergência como vendaval e outros, pedimos que se informem sobre as 
medidas com a escola. 

※Será avisado também através da homepage da prefeitura, setor de Saúde e Merenda Escolar.  
Local do exame  

Na escola designada (Escola primária do distrito escolar onde estava registrado o endereço da 
criança em 01 de outubro) 

※ O local do exame está marcado na notificação de aviso aos pais. 

※ Por regra, não é possível mudar o local do exame de saúde para o ingresso escolar. Faça os 
exames na escola designada.  
Porém, se estiver dentro das condições abaixo, e entregar o 「Formulário de Pedido de alteração do 

local do exame」 até o prazo determinado, poderá ser aceita a alteração do local do exame. 

① Caso tenha previsão de mudança, e o endereço novo já esteja definido até o número da rua e 
do imóvel. 

② Caso tenha previsão de fazer o pedido de permissão para estudar fora do bairro escolar. 
※Para os que fizeram a solicitação da permissão para estudar fora do bairro escolar (Sistema 
de seleção escolar) até 24 de setembro (sex), será definido o local do exame conforme a 
escola selecionada. Portanto, não será necessário o formulário de pedido de alteração. 

③ Caso tenha previsão de estudar em escolas TOKUNINKOU (escola com características 
especiais que pode ser frequentada por alunos de qualquer bairro (Escola primária GEJYOU, 
SUSE e KAMO)) e já tenha realizado a visita na escola até 29 de setembro (qua). 

Sobre o 「Formulário de Pedido de alteração do local do exame」 

Local de distribuição do formulário e solicitação: Em todas as escolas primárias de Toyohashi ou no 
departamento de Saúde e Merenda Escolar - Hoken Kyushoku Ka (Prefeitura 11º andar)  
Prazo para solicitação: 29 de setembro de 2021 (qua) 
Requerente: o responsável (ou morador da mesma residência equivalente ao responsável) 
Documento necessário: Nenhum documento 

※Caso tenha previsão de mudança, terá um campo para preencher o endereço novo. Portanto, 

pedimos que venham preparados para conseguir preencher.  
Outros: A solicitação não pode ser feita por telefone. 
  Com este formulário só é permitido fazer a alteração do local do exame. Não é um documento que 
autoriza matricular o aluno em escola fora do bairro. Faça os demais trâmites necessários para a 
matrícula. 

Secretaria da Educação de Toyohashi – Setor de saúde e merenda escolar 
TEL.: 0532 - 51 - 2815 


