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Curso Básico 1
Japonês

MIRAI
IDIOMAS
Objetivos

Aprender corretamente a estrutura do idioma e suas devidas partículas.
Compreender e começar a utilizar corretamente verbos em suas conjugações
simples. Se comunicar com expressões e estruturas básicas do cotidiano.
Conseguir perguntar e se informar em viagens e no dia-a-dia no Japão. Estar
apto à prestar o nível N5 da Prova de Proficiência de Língua Japonesa (JLPT).

Verbos

Letras
Aprender corretamente o
hiragana,katakana e 110 kanji iniciais.

Partículas
wa
ga
no
he
to
ni
kara
made
de
ka

Verbos na forma masu, masen,mashita,
masen deshita, dicionário,te, ta, nai, tara e
temo.

Conteúdo
- Perguntas, explicações, afirmações e negações no
presente e passado, de maneira formal e informal.
- Falar sobre idade, profissões, passatempos e sonhos.
- Falar sobre posse, lugares e suas informações.
- Convidar alguém e dizer que vai à um lugar com certo
objetivo.
- Aprender corretamente os adjetivos e suas conjugações,
comparar coisas, pessoas e lugares e mostrar sua
preferência.
- Solicitar algo, pedir e dar permissões, falar que é
necessário/que não precisa fazer algo.
- Contagens.
- Falar sobre vontades, desejos, experiências e habilidades.
- Gerúndio, junção de verbos, adjetivos e substantivos,
suposições e consequências.
- Expressar o próprio pensamento e falas de terceiros.
- Orações subordinadas.
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Curso Básico 2
Japonês

MIRAI
IDIOMAS
Objetivos

Aprender corretamente a estrutura do idioma e reforçar o uso de suas devidas
partículas. Compreender e começar a utilizar corretamente verbos em
conjugações mais elaboradas. Se comunicar com expressões e estruturas mais
detalhadas, perguntando e se informando em viagens e no dia-a-dia no Japão.
Estar apto à prestar o nível N4 da Prova de Proficiência de Língua Japonesa
(JLPT).

Verbos

Letras
Reforçar o hiragana e katakana já
aprendidos. 200 kanji do N4.

Partículas
wa
ga
no
he
to
ni
kara
made
de
ka

Verbos transitivos e intransitivos, forma
potencial, ~nagara, volitiva, imperativa,
proibitiva, condicional, passiva, causativa.
honorífica e de humildade.

Conteúdo
- Falar de aparências, previsões, estados, planos e
intenções.
- Dar explicações e convidar pessoas.
- Expressar dúvidas em afirmações.
- Falar sobre habilidades e possibilidades.
- Dar e receber recomendações.
- Ordens e proibições.
- Expressar ações sofridas.
- Linguagem formal (keigo).
- Fazer pedidos educadamente.
- Substantivar informações.
- Expressões do dia-a-dia.
- Objetivos e finalidades.
- Expressar ações feitas em excesso e ações fáceis ou
difíceis de se executar.
- Mudanças causadas pelo sujeito.
- Expressar medidas em ocasiões específicas.

