CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM HAMAMATSU
A convite da direção da Escola Alegria do Saber (EAS), o Consul-Geral proferiu palestra
motivacional

para

cerca

de

150 alunos

e

docentes

de

cinco

diferentes

unidades

daquela instituição na última terça-feira, 1/7, na Câmara de Comércio e Indústria da cidade de
Toyota. O evento, que contou com a cobertura de mídia da comunidade (Revista Alternativa),
teve como objetivo estimular os estudantes a prosseguir nos estudos após o término do Ensino
Médio, bem como incentivá-los a ingressar no Ensino Superior de forma a melhorar suas
perspectivas profissionais. Na ocasião, esteve acompanhado do Secretário Alexandre Alvim, que
também partilhou sua experiência com a platéia de estudantes e professores.
2. Após longa permanência no Japão, muitos estudantes matriculados em escolas brasileiras se
sentem desconectados da realidade nacional e têm dificuldades em encontrar estímulos para
continuar sua preparação ao terminar o Ensino Médio. Por outro lado, a perspectiva de
obtenção de vagas no ensino superior japonês torna-se relativamente dificultada em razão da
diferenciação no currículo escolar entre os países, agravando o desestímulo.
3. Nesse contexto, o Sr. Arnaldo D'oliveira procurou argumentar como se pode encontrar
estímulos em meio às adversidades, de forma a escolher uma profissão que lhes atraia no
futuro. Em suas palavras, ponderou que tivessem tranquilidade e que procurassem obter o
maior número possível de informações sobre as instituições onde desejariam estudar. Por sua
vez, o Secretário Alvim narrou episódios de sua própria trajetória estudantil e profissional, com
vistas a auxiliar os alunos a conseguir o almejado ingresso na educação superior.
4. Foi possível avaliar a boa acolhida à palestra por meio das diversas perguntas realizadas pelos
alunos, que abrangeram desde métodos para a correta escolha dos cursos até a eventual
possibilidade de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no exterior, o que
atesta o interesse despertado pela educação continuada. Ao agradecer pela oportunidade,
colocou o Consulado-Geral à disposição para o esclarecimento de dúvidas e instou os
estudantes a sempre procurar o Setor de Educação do Posto para a apresentação de quaisquer
demandas.

