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Japonês

Já passou por problemas
vivendo no Japão?

Como funciona o estudo no Kumon?
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Material didático

Sessões de leitura online

Estudo por correspondência

日本語

わからない

品川駅 ? ?

お買得品

大ご奉仕 ?
?
特別価格

止まれ

徐行

?
?

Japonês?

Não entendo.

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

・ Não consigo me comunicar com as pessoas 
no trabalho, nas compras...

・ Não tenho tempo para frequentar uma escola 
de japonês... 

Desenvolve efetivamente a 
capacidade de escr i ta  e  
leitura que lhe será útil para 
comunicar-se em japonês.

Por meio do estudo do material didático e 
das sessões online, você se tornará capaz 
de ler, escrever e de se comunicar em 
japonês.

Você poderá estudar onde 
quiser e quando quiser. 

Você se encontrará com seu orientador e 
receberá atenção exclusiva!

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

dia a dia no Japão.
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Nossos orientadores

Nossos alunos

Orientadora Yanagida

Soube que o Kumon estava recrutan-
do orientadores quando estava me 
preparando para tirar minha licença 
como professora de japonês. Sou 

muito feliz por poder encontrar com muitos estudantes brasi-
leiros durante as sessões online e por poder ajudá-los no 
estudo de japonês. Meu desejo é que cada aluno possa 
alcançar seu objetivo de estudo e seu sonho e um dia possa 
dizer: “Que bom que escolhi o Kumon!”
Que tal você também estudar japonês com a gente?

Bannister Brownlee
Vim para o Japão sem saber nada de japonês 
e procurava uma maneira para poder estudar, 
enquanto tinha que trabalhar em horário inte-
gral e ter, claro, que dispensar tempo para 
minha família.
Os cursos que achei eram muito avançados 

para quem não tem conhecimento algum de japonês. Ou não 
eram convenientes no que diz respeito à localização ou ao 
horário. Estou matriculado há somente seis meses, mas já 
estou muito satisfeito.
Kumon oferece cursos que condizem com o nível dos alunos, 
então posso trabalhar os conteúdos de nível básico e ao 
mesmo tempo ir avançando. A flexibilidade e conveniência das 
sessões online tem sido de grande ajuda para que possa conti-
nuar estudando. Kumon também me dá a oportunidade de estu-
dar no meu ritmo ao mesmo tempo que recebo orientações e 
incentivo para poder avançar ainda mais.

Dayse Harami Sasaya
Estudei japonês quando era muito pequena, 
mas depois de me tornar adulta e vir para o 
Japão, me dei conta de que tinha esquecido 
grande parte do que havia aprendido quando 
criança. Por este motivo resolvi recomeçar a 
estudar japonês. 
Minha maior motivação para estudar são 

meus dois filhos. Graças ao Kumon e a minha orientadora, os 
trâmites na escola, no hospital, no correio estão se tornando 
menos complicados à medida que venho estudando. E isto 
me deixa muito feliz! 
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Vamos nos divertir aprendendo! Venha estudar com a gente!
Orientador Ebisawa
Sua vida mudará muito se aprender 
japonês! 
Se avança nos estudos de uma língua 
estrangeira, você tem a oportunidade 

de sentir o prazer em entender o outro, vencendo bar-
reiras culturais ou barreiras referentes ao ambiente 
onde cada um vive. Desejo que meus alunos conheçam 
muitas pessoas, vivenciem a cultura japonesa e apro-
veitem a vida no Japão. Tenho certeza que sua vida 
mudará muito se aprender japonês! 
Nunca é tarde para se aprender algo novo. Espero que 
eu possa ajudar você nos seus estudos pelo Kumon!

Roberto Sakakura
Comecei a estudar japonês por vários 
motivos. Um deles é que o meu trabalho 
exige de mim que eu saiba japonês para 
poder trabalhar com mais eficiência. 
Quando meu chefe desejava que fizesse 

um determinado serviço, ele normalmente usava 
gestos para explicar de que forma queria que eu reali-
zasse o trabalho. Agora, quando ele deseja que eu faça 
algo, conseguimos nos comunicar com palavras e com 
mais rapidez. 
Sinto que à medida que minha capacidade de leitura e 
escrita aumenta, tanto eu quanto as pessoas que traba-
lham comigo trabalham de forma mais eficiente.
Quando meu chefe quer me passar algo e não estou 
no momento, ele deixa bilhetes. Eu faço o mesmo 
quando quero transmitir algo para o meu chefe. Como 
meu chefe e colegas de trabalho são japoneses, escre-
vemos as mensagens em japonês. 
Nas sessões online a orientadora escuta minha leitura 
e corrige minha pronúncia, além de tirar as dúvidas que 
vão aparecendo. O suporte da minha orientadora foi 
fundamental para que eu pudesse ter alcançado o nível 
de japonês que tenho agora.
(O Sr. Sakakura começou a estudar pelo nível iniciante 
e completou o último nível.)
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Estude
o material didático

Receba
mais material
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Envie
o material

日本語

Curso por
Correspondência
com Sessões de

Leitura Online

Participe das
sessões online

Escute o áudio 
do  mater ia l  e  
estude as folhas 
de exercício.

Envie o material 
2 vezes ao mês.

Pratique sua 
leitura e tire 
dúvidas com 
seu orientador, 
online.

O orientador enviará 
material didático 
para que possa dar 
prosseguimento 
aos estudos.



Material apresenta conteúdos
desde o nível básico

ao avançado

Torne-se fluente em japonês
por meio do estudo do material e

das sessões de leitura online

Qual o papel do orientador?

Características
do curso

98

日本語

Curso por Correspondência com Sessões de Leitura Online

Você começará a estudar com material 
adequado ao seu nível de japonês. 
Assim poderá avançar pelo conteúdo do 
material sem grandes dificuldades. 

Com o estudo do material didático, o aluno 
desenvolve sua capacidade de escrita e de 
leitura. Por meio do estudo com o material de 
áudio, o aluno aumenta a capacidade auditiva 
e aprende a pronúncia correta das palavras.

Nas sessões online, o aluno tem oportunida-
de para praticar as  expressões estudadas 
no material.

Administra seu estudo e de acordo com os 
resultados, dá conselhos para que tenha um 
melhor aproveitamento.
Tira as dúvidas concernentes ao estudo do 
material didático. 

Os orientadores conseguem se comunicar em 
português ou inglês.
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2 1-13 Observe a � gura e complete a palavra.
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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 ”.
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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。」

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

 
©

 2012  K
um

on Institute of E
ducation   JP  K

IE
  2012  B

R

ø
 月 日 時間 ： ～ ：

名前：

尊
そん

敬
けい

の気
き

持
も

ち２

Ⅰ 166

Ⅰ 166a

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

CD



Visite o site abaixo e faça sua matrícula online!

O curso por correspondência
sem sessões online também

está disponível. 
(Não há alteração no valor da mensalidade.) 

www.kumon.ne.jp/jpn/portuguese

Matrícula Para participar das
sessões online você

vai precisar de

Mensalidade

\10.26016 anos ou mais
(Kōkō e Adultos)

13 a 15 anos
(Chūgakkō)

7 a 12 anos
(Shōgakkō)

\9.180

\8.100

1110

Japonês

ou faça a busca na internet

BUSCARKUMON  JAPANESE

Curso por Correspondência com Sessões de Leitura Online

Computador
Webcâmera 
Microfone e fones de ouvido
Acesso à internet
Conta Skype

Não há taxa de matrícula.

O aluno é responsável pelos custos de envio de 
material didático ao orientador.

Taxa de consumo e de material didático estudado 
no mês estão inclusos no valor da mensalidade.

*Os custos de aquisição e ma- 
nutenção dos itens acima são de 
responsabilidade do aluno. 

Shōgakkō, Chūgakkō e Kōkō são três níveis de 
ensino da escola japonesa correspondentes aos 
níveis fundamental e médio da escola brasileira. O 
ajuste da mensalidade ocorrerá em abril.


