
Início do estudo 
do kanji ! 

 
   

 

 

 

Iniciantes

 

Nível básico 1

Capacidades desenvolvidas em cada estágio do curso

4A Nº de palavras: 109

Ler hiragana

Cumprimentos simples

3A Nº de palavras: 132

2A Nº de palavras: 162

Escrever hiragana

Autoapresentação 
simples e apresentação 
de familiares

Escrever frases simples usando 
2 a 3 palavras

Compreender frases 
simples do cotidiano

Ler e escrever katakana

Nível básico 2
Expressar assuntos do cotidiano

Fazer perguntas simples Compreender um pouco o 
uso de partículas

Usar frases simples na forma 
negativa

Expressar assuntos no 
pretérito

Usar expressões relacionadas 
a tempo, lugar, preço e 
quantidade

Fazer compras em lojas

Utilização ampla de partículas 

Comunicação mais 
variada com uso de 
advérbios 

Entender assuntos da sociedade japonesa e 
expressar de forma simples o seu pensamento 

Diferenciar o uso dos 2 
estilos (informal e formal)

Estudo do japonês escrito 
usado em jornais e revistas

Utilizar expressões voltadas 
para conversações casuais 

D

Fazer pedidos e convites  

Expressar assuntos 
variados no pretérito, 
presente e futuro

Expressar motivos e 
causas

Entender algumas 
expressões relacionadas 
com normas e leis 

Conseguir comunicar-se no 
hospital

ポ版公文式日本語教材CAN DO一覧表

A Início do estudo Nº de palavras: 165
Nº de kanji: 58 Diferenciar o uso dos 2 

estilos (informal e formal)estilos (informal e formal)
Nº de palavras: 235
Nº de kanji: 80

E Expressar assuntos 
variados no pretérito, 
presente e futuro

Nº de palavras: 317
Nº de kanji: 82

F
Expressar motivos e 
causasNº de palavras: 415

Nº de kanji: 81

B
Expressar assuntos no 
pretéritoNº de palavras: 288

Nº de kanji: 63

C
Comunicação mais 
variada com uso de 
advérbios 

Nº de palavras: 232
Nº de kanji: 64



   

 

 

 

 

Nível avançado
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J

K

L

Entender expressões simples
de tratamento

Usar expressões adequadas à pessoa com quem se fala, em várias situações do dia a dia

Escolher palavras ao se comunicar 
com terceiros facilitando a 
comunicação 

Aprender com mais detalhes  
várias expressões por meio 
de verbos

Compreender as diferenças de 
expressões e usá-las 
adequadamente

Usar expressões na voz 
causativa e passiva

Perceber as nuanças de uma 
conversação

Usar expressões de respeito 
característico do japonês

Expressar a respeito de sua 
situação e sentimentos

Através da leitura e análise de textos, passa a conhecer a 
cultura e o pensamento dos japoneses 

Ler em japonês obras literárias que os japoneses em 
geral conhecem

Ler várias obras literárias e textos explicativos 

Resumir o conteúdo de textos longos

Ler e compreender textos longos e transmitir o conteúdo a 
outra pessoa

G Nº de palavras: 340
Nº de kanji: 80

H Nº de palavras: 490
Nº de kanji: 80

I Nº de palavras: 490
Nº de kanji: 80
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Estudar conjunções e com isso 
entender textos longos

Nível intermediário


