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CURSO DE LÍNGUA JAPONESA EM CLASSE

Aprender a ler, a escrever e a se
comunicar em japonês facilitará seu

dia a dia no Japão.

Já passou por problemas
vivendo no Japão?

日本語

わからないJaponês?

Não entendo.

品川駅 ? ?

32

お買得品

大ご奉仕 ?
?
特別価格

止まれ

徐行

?
?

Até alunos iniciantes conseguem estudar 
sem dificuldade!

As habilidades desenvolvidas no Kumon 
serão seu tesouro por toda a vida!

■ Material didático com tradução em 
português

O curso começará pelo seu nível de 
japonês atual!

■ Material composto de 15 níveis que 
vão desde o iniciante ao avançado

■ Desenvolvimento de compreensão 
auditiva e de leitura

・ Não consigo ler placas ou avisos na rua, na 
estação de trem...

・ Não consigo ler o cardápio no restaurante...

・ Não posso frequentar uma escola de japonês 
em um horário fixo...

O Curso de Japonês
do Kumon ajudará a aumentar

seu nível de japonês!
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Athira Markasseri (Índia) Lionel Lavernhe  (França)

Vim ao Japão há quatro anos. Na 
época eu não conseguia enten-
der nada de japonês. Como eu 
tinha tempo e queria fazer 
alguma coisa, comecei a procu-
rar por cursos de japonês. Esco-
lhi o Kumon porque os amigos do 

meu esposo recomendaram e porque os filhos dos meus 
amigos indianos também estudam no Kumon.
Eu gosto muito de estudar pelo Kumon, porque posso 
estudar no meu ritmo e fazer revisão do que já estudei. O 
material de áudio também é muito eficiente. Se encontro 
um kanji que sei o significado, mas não lembro a leitura, o 
material de áudio me ajuda a relembrar.
Meu esposo e eu participamos de um curso onde todos os 
membros, exceto nós, são japoneses. Agora eu consigo me 
comunicar com eles e isso me deixa muito feliz!
Passei no teste de proficiência N3 no ano passado e minha 
meta é passar no N1. Quando voltar para Índia, pretendo 
tornar-me intérprete ou professora de japonês!

Harumi Konishi  (Brasil)

Y. I.  (Brasil)Meu filho estuda atualmente no 
terceiro ano do Ensino Fundamen-
tal em uma escola do Japão. 
Antes de começar meu estudo de 
japonês no Kumon, eu não conse-
guia ler kanji e não compreendia o 
conteúdo dos comunicados que 

recebia da escola. Mas estudando efetivamente no Kumon e 
com um  treinamento intenso de escrita e leitura, passei a 
dominar  kanji e aprender muitas palavras, possibilitando-me 
ler e compreender os comunicados da escola. Agora estou 
podendo ajudar meu marido no trabalho auxiliando-o na 
contabilidade, enviando fax, etc.
Nos dias que não tenho aula na classe, estudo durante uma 
hora a partir das 14h, no “horário reservado ao Kumon”.　
Continuarei o estudo até concluir o Curso de Japonês do 
Kumon, pois quero desenvolver meu japonês para poder 
compreender o material didático do meu filho quando ele 
crescer e ajudar o meu marido no trabalho.

O que me motivou a estudar 
japonês foi o desejo de me sair 
bem na escola. Sou estudante da 
escola japonesa e quando come-
cei a estudar lá, não entendia 
nada mesmo de japonês. Não 
entendia o que os professores 
falavam, nem conseguia fazer 

amigos. Aí percebi que se aprendesse mais japonês eu 
alcançaria melhores resultados.
Meu dia a dia todo é literalmente para a escola e como o 
estudo no Kumon é conforme o meu tempo e nível de 
nihongo, mesmo sem muito tempo, fica mais fácil estudar 
japonês. Todo dia quando termina a aula, vou para casa e 
estudo o material do Kumon. E foi assim que comecei a 
aprender bem japonês. Minha vida escolar melhorou e já 
consegui fazer muitos amigos depois que comecei a 
estudar japonês no Kumon!

Há aproximadamente 6 anos que 
moro no Japão e trabalho em 
uma empresa japonesa. 
Resolvi estudar japonês, pois 
falava pouco e queria falar fluen-
temente.
O método do Kumon é muito inte-
ressante. O material didático faz 

com que eu me recorde do conteúdo que havia estudado de 
forma eficiente. É incrível, pois com o estudo repetitivo me 
recordo do conteúdo estudado em um instante. Penso que é 
um método que combinou comigo. Ainda, no Kumon eu 
posso controlar o meu tempo de estudo. 
Estudar longas horas em uma escola, voltar para casa e ter 
que fazer a tarefa, para mim que trabalho muito e tenho 
família, realmente, fica difícil. Prefiro estudar em meu próprio 
ritmo, e pelo Kumon isso é possível. Por esse motivo, tenho 
conseguido dar continuidade aos estudos. Comecei a com-
preender melhor o Japão estudando no Kumon. Se você 
não entende a língua japonesa é desagradável; é como 
estar dentro de uma prisão. Quero continuar estudando 
para, futuramente, poder conversar fluentemente com meus 
colegas de trabalho e com meu filho.

Nossos alunos
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Procedimento de estudo em classe
76

Ouvir o áudio do material Estudar as folhas
de exercício

Leitura oral com o 
acompanhamento da orientadora Treinar a leitura

O aluno ouve o 
áudio vendo o 
texto no material 
didático.

Após ouvir o 
áudio, o aluno 
estuda as folhas 
de exercício.

A orientadora 
ouve a leitura 
oral do aluno.

O aluno frequenta a unidade até 2 vezes por semana 
e nos demais dias estuda em casa.
Os dias e horários de atendimento variam de acordo com a unidade.

O aluno treina a 
leitura das folhas que 
tem a marca do CD.
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Como é o estudo pelo Kumon?
O aluno inicia o estudo a partir de
um estágio em que pode avançar 
sem dificuldades.

4A-2A
A-C

D-F
G-I

J-L

O estágio inicial é determinado com base no resultado do 
Teste Diagnóstico que é realizado no ato da matrícula. Se 
o aluno tem conhecimento de kanj i ,  mas não tem 
conhecimento suficiente de katakana e hiragana, iniciará o 
estudo a partir do estágio onde treinará intensamente a 
escrita do hiragana. O aluno poderá sentir que o conteúdo 
está fácil, mas é dominando completamente cada assunto 
que ele realmente estará aprendendo a língua japonesa.

Não há aulas ministradas por professores.
O material didático do Kumon foi elaborado para estudar  
passo a passo pelo método de autoinstrução. Nas folhas  
de exercícios há exemplos de questões para o aluno des- 
cobrir por si próprio a resposta correta. Dessa forma, o  
aluno aprenderá japonês em seu próprio ritmo e sem di- 
ficuldades. O orientador dará dicas ao aluno conforme a 
necessidade.

O aluno marca o tempo de estudo.
O orientador avalia o grau de aprendizado do material es- 
tudado verificando se o aluno pôde resolver os exercícios  
sem erros e o tempo que levou para estudar as lições. A  
hora de início e término do estudo é registrada para que o  
orientador possa definir se é melhor para o aluno estudar  
as lições seguintes ou fazer a revisão.

O material de áudio também está 
disponível para smartphone e PC.

O aluno estuda mais de uma vez 
as mesmas lições.
Para que o aluno possa assimilar bem o conteúdo do 
material didático, ele estudará duas ou três vezes as 
mesmas lições. No Kumon é muito importante que o aluno 
aprenda bem o conteúdo estudado para poder seguir 
adiante. Por isso, há casos em que se estuda repetidas 
vezes.
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2 1-13 Observe a � gura e complete a palavra.

2A 62b
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1 1-1

かんじ  1
Kanji  1

　　がつ　　にち　じかん　  ：　  ～　  ：　  

なまえ：

Leia o kanji.

A 1a
A 1

山
やま

montanha

田
た

arrozal

川
かわ

rio

日
ひ

sol

A marca do CD indica o conteúdo 
de estudo gravado no CD. Ouça o 
CD, antes de iniciar o estudo. 
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E 96

E 96a

動
どう

詞
し

の名
めい

詞
し

修
しゅう

飾
しょく

  ２

りゅう学
がく

生
せい

が中
ちゅう

国
ごく

から来
き

た。

中国から来たりゅう学生

東
とう

京
きょう

で 写
しゃ

真
しん

をとった。

東京でとった写真

父
ちち

が 小
しょう

説
せつ

を読
よ

んでいた。

父が 読んでいた小説

りゅう学生が中国から来ました。
  →中国から来たりゅう学生

父が小説を読んでいました。
  →父が読んでいた小説

Verbo que modi�ca o substantivo 2
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1 Leia as explicações.

Forma た + Substantivo

O estudante estrangeiro veio da 

China.

estudante estrangeiro que veio da 

China

Tirei uma foto em Tóquio.

foto tirada em Tóquio

～ていた ” + Substantivo

Meu pai estava lendo o romance.

romance que meu pai estava lendo

Frases do estilo formal

Nas frases do estilo formal, também se utiliza o verbo na 
forma た e “～ていた ”.

ごらんになる はいけんする いらっしゃる

おる なさる 参
まい

る

1  に適
てき

切
せつ

な語
ご

を書
か

きなさい。
Linguagem de respeito na língua japonesa 2

◎Linguagem de respeito: Palavras que expressam respeito a outra pessoa 

elevando-o. Usado para ação e atitude de outra pessoa.  

◎Linguagem de modéstia: Expressões de respeito a outra pessoa que se manifestam 

quando o falante se rebaixa. Usado para ação ou atitude própria ou das pessoas 

próximas.

Linguagem de modéstia In�nitivo Linguagem de respeito

いたす する

faz fazer faz

来
く

る

vem vir vem

いる いらっしゃる

está estar está

行
い

く いらっしゃる

vai ir vai

見
み

る

vê ver vê

＊ A mesma palavra pode ser usada mais de uma vez.

Sentimento de respeito 2
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持
も

ち２

Ⅰ 166

Ⅰ 166a
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名前：
古
こ

典
てん

落
らく

語
ご

  ３
Rakugo clássico  3

L 30

L 30a

次の文章を読み、後の問題に答えなさい。

（この文章はL21‒29の本文をまとめたものです。）

勝五郎は、若いわりに魚を見る目は確かなのですが、酒好き
なのが玉にきず。
「あんた、今日こそは稼いでもらわないと、年が越せないよ。」
朝早く、勝五郎は、魚市場に向かいました。途中の浜辺で何

かにつまずきました。革の財布です。中にはなんと五十両もの
大金が入っているではありませんか。勝五郎は、家に帰って、
仲間を呼びに行きました。あとは飲めや歌えの大騒ぎ。
おかみさんが勝五郎の体をゆさぶります。

「仕事だって？　今朝、拾った五十両があるじゃないか。」
「何を寝ぼけているのさ。」
「財布を拾ったのは夢で、飲み食いしたのは本当のことか。す
べては酒のせいだ。よし、きっぱりと酒をやめるぞ。」次の日か
ら勝五郎はまじめに働き始めました。三年が経つか経たないか
のうちに、勝五郎は、表通りに小さいながらも自分の店を構え
るまでになりました。その年の大晦日、勝五郎はおかみさんに
向かってしみじみと言いました。
「借金取りの来ない大晦日なんて、嘘みたいじゃないか。」
遠くから除夜の鐘が聞こえてきました。

「あんた、怒らないで聞いておくれ。」
おかみさんは革の財布を勝五郎の目の前に差し出しました。

「実は、あれは夢じゃなかったんだよ。大家さんは、拾ったお
金を使うのは泥棒と同じだって言うじゃないか。それで、財布
をお奉行様に届けたんだよ。今日まで嘘をついていたんだ。許
しておくれ。」

CD



Não há taxa de matrícula.

Como se matricular

Para mais informações

Mensalidade

1110 

・Através da “Busca de Uni- 
dade” no site do Kumon.
・Pela lista de unidades en- 

viada junto com o Material 
Informativo.
・Entrando em contato com  

o Departamento de Língua 
Japonesa do Kumon por  
e-mail ou telefone.

・Entre em contato com o 
orientador da unidade 
onde deseja frequentar 
e marque uma visita.

・Preencher o Formulário de  
Matrícula.

・Efetuar o pagamento da  
primeira mensalidade. 
※Confira a forma de paga- 

mento na unidade.

・Resolver o Teste Diagnóstico.
※Para quem tem conhecimento de japonês.

Na unidade
http://www.kumon.ne.jp/jpn/portuguese

ou faça a busca na internet

BUSCARKUMON  JAPANESE

CURSO DE LÍNGUA JAPONESA EM CLASSE

Definir a unidade 

Marcar uma visita Taxa de consumo e de material didático estudado no 
mês estão inclusos no valor da mensalidade.
Shōgakkō, Chūgakkō e Kōkō são três níveis de ensino 
das escolas japonesas correspondentes aos  níveis fun-
damental e médio das escolas brasileiras.  O ajuste da 
mensalidade ocorrerá em abril. 

16 anos
ou mais

(Kōkō e Adultos)
\9.720

\8.640

\7.560

\9.180

\8.100

\7.020

13 a 15 anos
(Chūgakkō)

7 a 12 anos 
(Shōgakkō)

Local da unidade Tóquio e
Kanagawa

Outras
localidades


