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[Turma Básico 1]

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

ポルトガル語ポルトガル語

★Inscrições:
de 12/09 (segunda) até 22/09 (quinta)

★Período de estudo:
de 03/10 (segunda) até 08/12 (quinta)

★Conteúdo
Estudará o japonês necessário para falar sobre
si mesmo, e ter uma comunicação simples. O
material utilizado é o “Irodori: Japonês para
vivência Japão” Básico 1/ A2.

“Irodori: Japonês para
vivência Japão” Básico 1/ A2”
https://fjsp.org.br/irodori-a2-basico-1/

Veja mais na página 2

Classe de japonês on-line.
Participe pelo computador ou smartphone.

Curso de japonês do SIC

Netto de Nihongo



Inscrições: de 12/09 (seg.) até 22/09 (qui.)
Aulas on-line. Computador/smartphone e a conexão à internet por conta do(a) aluno(a).
Aulas em grupo.
Serão aceitas até 20 pessoas.
Para se inscrever, é necessário:

Haverá teste de nivelamento antes do início das aulas.
Nas aulas 19 e 20 haverá a prova final. Assista a pelo menos uma sem falta (não precisa
assistir a ambas). Se não puder por causa do trabalho etc., avise com antecedência.
Inscreva-se pelo microsoft forms:

          1) Residir ou trabalhar em Shimane
          2) Ter 16 anos ou mais
          3) Conseguir assistir a pelo menos 10 das 20 aulas

       https://forms.office.com/r/Ek7PD9KQ6E
Contato

Centro Internacional de Shimane
✉ issho@sic-info.org

070-3774-9329
https://www.sic-info.org/pt/

① 03/10 (segunda)
“Meu eu atual ”

② 06/10 (quinta)
“Meu eu atual ”

③ 10/10 (seg. feriado)
“Estações do ano e tempo
atmosférico”

④ 13/10 (quinta)
“Estações do ano e tempo
atmosférico”

⑤ 17/10 (segunda)
“Minha cidade”

⑥ 20/10 (quinta)
“Minha cidade”

⑦ 24/10 (segunda)
“Saindo juntos / com
amigos”

⑧ 27/10 (quinta)
“Saindo juntos / com
amigos”

⑨ 31/10 (segunda)
“Estudando japonês”

⑩ 03/11 (quinta)
“Estudando japonês”

⑪ 07/11 (segunda)
“Pratos deliciosos”

⑫ 10/11 (quinta)
“Pratos deliciosos”

⑬ 14/11 (segunda)
“Comunicação no
trabalho”

⑭ 17/11 (quinta)
“Comunicação no
trabalho”

⑮ 21/11 (segunda)
“Vida saudável”

⑯ 24/11 (quinta)
“Vida saudável”

⑰ 28/11 (segunda)
“Relacionamentos
pessoais”

⑱ 01/12 (quinta)
“Relacionamentos
pessoais”

⑲ 05/12 (segunda)
Prova final*

⑳ 08/12 (quinta)
Prova final*

Noções
básicas

Edição de 2022
encerrada

Leitura e escrita de hiragana e katakana, e troca de mensagens
simples em aplicativos etc.

Introdutório Edição de 2022
encerrada

O material* usado é o Irodori: “Japonês para 
vivência Japão” Introdutório / A1 da Fundação Japão

Básico 1 ★Inscrições abertas O material* usado é o Irodori: “Japonês para vivência 
Japão” Básico 1 / A2 da Fundação Japão*

Básico 2 Inscrições em
novembro de 2022

O material* usado é o “Irodori: Japonês para vivência
Japão” Básico 2 / A2 da Fundação Japão*

Básico 1 2022
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Segundas = 19:00 às 21:00, Quintas = 10:00 às 12:00

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

*Material disponível em português pelos QR codes acima ou em: https://fjsp.org.br/irodori/

https://www.sic-info.org/pt/
https://fjsp.org.br/irodori/

