
 

Quarta-feira, das 10:00 às 12:00 

Aulas ministradas com a utilização de livros,de acordo com o nível dos alunos 

Minna no Nihongo Shyokyuu I - II 

Qualquer pessoa (Pode trazer crianças também) 

1.000 ienes / 6 meses 

Abril / Outubro(Vir no primeiro dia de aula. Nos outros dias, entrar em contato com a TIA) 

 

<Classe de conversação> Sexta-feira, das 13:30 às 15:00 / Sábado, das 10:00 às 11:30 

<Classe de leitura e escrita> Sábado, das 10:00 às 11:30 

Fazer intercâmbio e conversar com os voluntários 

Adultos (acima de 15 anos)(Classe de sexta, que pode trazer as crianças) 

Gratuito 

20 pessoas / classe 

Março / Setembro 

 

Domingo, das 10:30 às 12:30 

Aulas ministradas com a utilização de livros,de acordo com o nível dos alunos 

Minna no Nihongo Shyokyuu I – II 

Adultos (crianças acima de 13 anos) 

1.500 ienes / 3 meses 

Vir no primeiro dia de aula (Maio, Agosto, Dezembro) 

 

Domingo, das 13:30 às 15:00 

Fazer intercâmbio e conversar com os voluntários 

Adultos (crianças acima de 15 anos) 

Gratuito 

A qualquer momento 

 

Sexta-feira, das 10:00 às 11:30 

Aprender o idioma, a cultura japonesa, etc, através da experiência e intercâmbio 

Adultos (acima de 16 anos) 

Gratuito (Taxa de inscrição anual de 500 ienes) 

A qualquer momento 

 

Sábado, das 13:00 às 15:00 

Aulas ministradas de acordo com o aluno 

Adultos (acima de 16 anos) 

Gratuito (Taxa de inscrição anual de 500 ienes) 

15 pessoas 

Março / Setembro 

 

Domingo, das 10:00 às 12:00 

Aulas ministradas de acordo com as necessidades do aluno (sistema de tutor) 

Pode trazer o livro que quiser (se não possuir nenhum, utilizaremos o “Minna no Nihongo”) 

Crianças e adultos (não tem limite de idade) (Pode trazer crianças também) 

1.000 ienes / 10 aulas (estudantes e crianças・gratuito) 

40 pessoas 

A qualquer momento 

 

Domingo, das 13:00 às 15:00 

Aulas ministradas de acordo com as necessidades do aluno (sistema de tutor) 

Pode trazer o livro que quiser (se não possuir nenhum, utilizaremos o “Minna no Nihongo”) 

Crianças e adultos (não tem limite de idade) (Pode trazer crianças também) 

1.000 ienes / 10 aulas (estudantes e crianças・gratuito) 

40 pessoas 

A qualquer momento 

 


