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Japonês Básico (Para iniciantes) 

Conteúdo do curso. 

Este é um curso de nível básico voltado para aqueles que estudam Língua Japonesa pela primeira vez. Tem 
como objetivo adquirir habilidades básicas da Língua Japonesa, através, principalmente, da prática de 
conversação.Seguindo o livro didático da primeira metade do nível básico, serão estudadas expressões de 
conversação, gramática e palavras simples. Ao final do curso, será possível apresentar-se em Japonês, falar 
sobre seus hobbies e seu modo de passar os dias livres etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala e Escuta. 

 

Perfil dos participantes do curso. 

Pessoas que estudam Japonês pela primeira vez. 

 

Livro didático: 

東京外国語大学留学生日本語教育センター（2017）『大学の日本語初級ともだち = Elementary Japanese 

for Academic Purposes Vol.1』東京外国語大学出版会 

Estudaremos as lições 1 até 6 deste livro. 

 

Observações: 

Faça estudo prévio do livro didático seguindo as instruções do professor. 

Neste curso não realizaremos instruções sobre escrita (Hiragana, Katakana). Até antes do primeiro dia de aula, 
faça individualmente o estudo de Hiragana e Katakana. Por exemplo, é possível fazer o estudo individual nos 
sites a seguir. 

「げんきな自習室」 GENKI NA JISSHUUSHITSU 

http://genki.japantimes.co.jp/self_en  

「ONLINE NIHONGO」 

http://onlinenihongo.com 

「Learn Kana」 

http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/KanaExercise/  

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

http://genki.japantimes.co.jp/self_en
http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/KanaExercise/
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Japonês Básico 2 

Conteúdo do curso. 

Este é um curso de nível básico voltado para aqueles que já estudaram um pouco de Língua Japonesa. Tem 
como objetivo adquirir as habilidades da Língua Japonesa da primeira metade do nível básico, através, 
principalmente, da prática de conversação. Seguindo o livro didático da primeira metade do nível básico, serão 
estudadas expressões de conversação, gramática e palavras simples. Ao final deste curso, será possível 
conversar em Japonês sobre assuntos próximos a você, explicar sobre a cultura de seu País e do Japão etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala e Escuta. 

 

Perfil dos participantes do curso. 

Pessoas que já estudaram um pouco de Japonês. 

Teste de nivelamento.: https://forms.gle/5sJcxm3CdSMVXiyq6  

 

Livro didático: 

東京外国語大学留学生日本語教育センター（2017）『大学の日本語初級ともだち = Elementary Japanese 

for Academic Purposes Vol.1』東京外国語大学出版会 

Estudaremos as lições 7 até 12 deste livro. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

https://forms.gle/5sJcxm3CdSMVXiyq6
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Japonês Intermediário-básico 1 

 

Conteúdo do curso. 

Este curso é voltado para aqueles que finalizaram o estudo da primeira metade do nível básico. Tem como 
objetivo adquirir habilidades da Língua Japonesa da segunda metade do nível básico, através, principalmente, 
da prática de conversação. Seguindo o livro didático da segunda metade do nível básico, serão estudadas 
expressões de conversação, gramática e vocabulário. Ao final do curso, será possível explicar em Japonês os 
costumes de seu país, pedir informações sobre como ir a algum lugar etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala e Escuta. 

 

Perfil dos participantes do curso. 

Pessoas que terminaram o estudo da primeira metade do nível básico. 

Teste de nivelamento.: https://forms.gle/jZCgyt1CbbL661kP8  

 

Livro didático: 

東京外国語大学留学生日本語教育センター（2017）『大学の日本語初級ともだち = Elementary Japanese 

for Academic Purposes Vol.2』東京外国語大学出版会 

Estudaremos as lições 13 até 18 desse livro. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas.  

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

https://forms.gle/jZCgyt1CbbL661kP8
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Japonês Intermediário-básico 2 

 

Conteúdo do curso. 

Este curso é voltado para aqueles que estudaram um pouco da segunda metade do nível básico. Tem como 
objetivo adquirir habilidades de Língua Japonesa do nível intermediário-básico, através, principalmente, da 
prática de conversação. Seguindo o livro didático da segunda metade do nível básico, serão estudadas 
expressões de conversação, gramática e vocabulário. Ao final do curso, será possível contar em Japonês suas 
impressões, ou experiências, fazer apresentações orais simples utilizando imagens, ou fotos etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala e Escuta. 

 

Perfil dos participantes do curso. 

Pessoas que estudaram um pouco da segunda metade do nível básico. 

Teste de Nivelamento (Link do teste). :  https://forms.gle/5ezmZwNAPdtZShvB9  

 

Livro didático: 

Estudaremos as lições 19 até 24 desse livro. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas.  

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

https://forms.gle/5ezmZwNAPdtZShvB9
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Japonês Intermediário 1 

 

Conteúdo do curso. 

Este curso é voltado para aqueles que finalizaram o estudo do nível intermediário-básico. Habilidades práticas 
de Japonês de nível intermediário serão adquiridas através do estudo de temas culturais e sociais, junto com 
o estudo de expressões de conversação, gramática e vocabulário. Ao final do curso, será possível fazer 
apresentações sobre coisas que você pesquisou ou pensou, utilizando slides e comentar suas opiniões dando 
argumentos. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados: 

Fala, Escuta e Leitura. 

 

Perfil dos participantes do curso. 

Pessoas que terminaram o estudo do nível intermediário-básico.  

Teste de nivelamento (Link do teste).: https://forms.gle/UH6ujqGV57a5sNa39  

 

Livro didático: 

As lições 1 até 3 do livro didático serão estudadas. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

 

  

https://forms.gle/UH6ujqGV57a5sNa39


6 

 

Japonês Intermediário 2 

 

Conteúdo do curso: 

Este curso é voltado para aqueles que estudaram um pouco do nível intermediário. Habilidades práticas de 
Japonês da segunda metade do nível intermediário serão adquiridas através do estudo de temas culturais e 
sociais, junto com o estudo de expressões de conversação, gramática e vocabulário. Ao final do curso, será 
possível entrevistar japoneses de forma adequada, ouvir e entender os pontos principais de uma apresentação, 
ou entrevista etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala, Escuta e Leitura. 

 

Perfil dos participantes do curso: 

Pessoas que estudaram um pouco do nível intermediário. 

Teste de nivelamento (Link do teste). :  https://forms.gle/df98whs1z9NZ7FDL9  

 

Livro didático: 

東京外国語大学留学生日本語教育センター（2015）『出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教

科書』ひつじ書房 

Estudaremos as lições 4 até 6 desse livro. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

https://forms.gle/df98whs1z9NZ7FDL9
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Japonês Avançado 1 

 

Conteúdo do curso: 

Este curso é voltado para aqueles que terminaram o estudo do nível intermediário. Tem como objetivo 
adquirir habilidades práticas da Língua japonesa (Fala, Escuta, Leitura, Escrita) de nível avançado, aprendendo 
conhecimentos culturais gerais sobre a Língua, sociedade e cultura japonesa. Ao final do curso, será possível 
fazer debates sobre a Língua e literatura japonesa, apresentações orais, discursos etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala, Escuta e Leitura. 

 

Perfil dos participantes do curso: 

Pessoas que terminaram o estudo do nível intermediário. 

Teste de nivelamento (Link do teste). :  https://forms.gle/vGSd6s34Zv1dsaWn6  

 

Livro didático: 

野本京子, 坂本惠, 東京外国語大学国際日本研究センター編（2015）『日本をたどりなおす 29 の方法 : 国

際日本研究入門』東京外国語大学出版会 

Estudaremos principalmente as lições 1 e 2 desse livro. 

 

Observações: 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

  

https://forms.gle/vGSd6s34Zv1dsaWn6
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Japonês Avançado 2 

 

Conteúdo do curso: 

Este curso é voltado para aqueles que fizeram um pouco do estudo do nível avançado. Tem como objetivo 
adquirir habilidades práticas da Língua japonesa (Fala, Escuta, Leitura, Escrita) de nível avançado, aprendendo 
conhecimentos culturais gerais sobre a Língua, sociedade e cultura japonesa. Ao final do curso, será possível 
fazer debates sobre a Língua e literatura japonesa, apresentações orais, discursos etc. 

 

Conteúdos de aprendizado mais focados. 

Fala, Escuta e Leitura. 

 

Perfil dos participantes do curso: 

Pessoas que estudaram um pouco do nível avançado. 

Teste de nivelamento (Link do teste). :  https://forms.gle/BREmtSUAGEGjamt79  

 

Livro didático: 

野本京子, 坂本惠, 東京外国語大学国際日本研究センター編（2015）『日本をたどりなおす 29 の方法 : 国

際日本研究入門』東京外国語大学出版会 

Estudaremos principalmente as lições 3 até 5 desse livro. 

Nesta classe, não realizaremos introdução sobre os ideogramas Kanji, nem atividades de redação, durante as 
aulas. 

Por favor, faça o estudo prévio do livro didático antes das aulas, seguindo as instruções do professor. 

https://forms.gle/BREmtSUAGEGjamt79

