
★Inscrições

de 02/05 (seg.) a 22/05 (dom.)

★Período de estudo

de 30/05 (seg.) a 07/07 (qui.)

★Conteúdo

Leitura e escrita de hiragana e katakana,

e troca de mensagens simples em

aplicativos etc.

Curso de japonês do SIC

Netto de Nihongo

Vamos abrir uma classe de japonês on-line! 

Você pode participar pelo computador ou

smartphone.

Veja mais na página 2
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【Classe de noções básicas】

令和４年度 ⽂化庁
地域⽇本語教育の総合的な体制づくり推進事業 主催：島根県、主催：島根県、

   しまね国際センター（SIC）   しまね国際センター（SIC）
ポルトガル語ポルトガル語

ネットで
にほんご



お見逃し
なく！

今すぐチケットを
購入！

① 30/05 (seg.)

 19:00 a 21:00

② June 2 (Thu.)

10:00am - 12:00pm 

③ 06/06 (seg.)

 19:00 a 21:00

④ 09/06 (qui.)

 10:00 a 12:00

⑤ 13/06 (seg.)

 19:00 a 21:00

⑥ 16/06 (qui.)

 10:00 a 12:00

⑦ 20/06 (seg.)

 19:00 a 21:00

⑧ 23/06 (qui.)

 10:00 a 12:00

⑨ 27/06 (seg.)

 19:00 a 21:00

⑩ 30/06 (qui.)

 10:00 a 12:00

⑪ 04/07 (seg.)

 19:00 a 21:00

⑫ 07/07 (qui.)

 10:00 a 21:00 ou

 19:00 a 21:00

Noções

básicas

★Inscrições abertas

Leitura e escrita de hiragana e katakana, e troca de mensagens

simples em aplicativos etc.

Introdutório

Inscrições em junho

de 2022

Material: “Irodori - Dicas para a vivência no Japão 

- Introdutório / A1” da Fundação Japão*

Básico 1

Inscrições em

setembro de 2022

Material: “Irodori - Dicas para a vivência no Japão 

- Básico 1 / A2” da Fundação Japão*

Básico 2

Inscrições em

novembro de 2022

Material: “Irodori - Dicas para a vivência no Japão 

- Básico 2 / A2” da Fundação Japão*

Inscrições : de 02/05 (seg.) a 22/05 (dom.)

As aulas serão on-line. O computador / smparthone e a conexão à internet são por conta do(a)

aluno(a).

As aulas serão em grupo.

Serão aceitas até 20 pessoas.

Para se inscrever, é necessário:

Haverá um teste de nivelamento antes do início das aulas.

Na 12.ª aula a participação é imprescindível, seja de manhã ou à tarde.

Quem não puder por causa de motivos como trabalho, avise de antemão.

Para se inscrever, envie um e-mail com as informações abaixo:

       ① Residir ou trabalhar em Shimane

       ② Ter 16 anos ou mais

       ③ Conseguir assistir a pelo menos 6 das 12 aulas

        Título: Kiso class

       ① Nome                        ② E-mail

       ③ Nacionalidade         ④ Língua materna

       ⑤ Endereço

       ⑥ Aparelho que usará (smartphone, tablet, PC)

Organizador / Contato

Centro Internacional de Shimane

✉ issho@sic-info.org

070-3774-9329

https://www.sic-info.org/pt/

O curso de japonês "Netto de Nihongo" do SIC tem 4 classes:

Sobre a classe de noções básicas de 2022

*Material disponível pelos QR codes acima ou pelo site abaixo:

URL：https://www.irodori.jpf.go.jp/en/index.html

https://fjsp.org.br/irodori/
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