
Lista dos cursos de japonês na cidade de Nagoya

Bairro Nome do curso Local Estação mais próxima e tempo de percurso Dia da semana e horário Contato Endereço Público alvo

Preparativo

para o teste de

proficiência da lí

ngua japonesa

Conteúdo Custo Estacionamento Observações

Chikusa-

ku
Curso de Língua Japonesa de Hoshigaoka Hoshigaoka Community Center

3 minutos a pé da saída 4, da estação de metrô

[Hoshigaoka ]

da linha Higashiyama

terça-feira　10h～11h40

26 no Kai

ＴＥＬ： 070-3300-7492

email： ishiryou@xj.commufa.jp

Nagoya-shi Chikusa-ku Hoshigaoka

1-3
adulto não

Aulas de iniciantes até intermediário em grupos

pequenos.

Sistema de 3 períodos por ano,

cada período 3.000 ienes,

material didático à parte

não tem

Chikusa-

ku
Curso de Língua Japonesa "Light & Light" Excellent Kyomei 　8º andar

2 minutos a pé do ponto de ônibus municipal

[Minami Kururi ]

5 minutos a pé do ponto de ônibus municipal

[Shimotsubo ]

favor entrar em contato

ＴＥＬ： 052-775-6386

         090-9228-1192

email： harue1192light@yahoo.co.jp

Chikusa-ku Kyomei  1-2-8 adulto sim
Gramática, conversação, alfabetização, redação,

outros a consultar.

Curso de 10 aulas 10.000 ienes

（cada aula duração de 2

horas）
tem

Kita-ku Curso de Língua Japonesa de Kurokawa

Nagoya-shi Sogo Shakai Fukushi-kan

6º andar

 (mesmo prédio da subprefeitura de

Kita )

5 minutos a pé, da estação de metrô [Kurokawa ] da

linha Meijo

De ônibus: perto do ponto de ônibus municipal [Kita

kuyakusho ]

quinta-feira　18h30～20h15

ＴＥＬ： 080-3687-5658

ＦＡＸ： 052-723-2374

email：
uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

Nagoya-shi Kita-ku Shimizu 4 chome

17-1

adulto e criança

acima de 12 anos de

idade

se for solicitado

Dividido em 6 classes, centralizado em gramática e

conversação utilizando o livro texto [Minna no

Nihongo] I e II.

Uma classe intermediária para quem concluiu o

livro texto [Minna no Nihongo].

Cada aula 250 ienes, total de

20 aulas （5.000 ienes）. Livro

texto [Minna no Nihongo]Ⅰou

Ⅱ　2.700 ienes

tem

Nishi-ku
Curso de Língua Japonesa（p/quem tem

deficiência auditiva）
Sunshine Joshin Minami 　6º andar

5 minutos a pé, da estação de metrô [Joshin ] da linha

Tsurumai
favor entrar em contato

Nagoya Rou Kokusai Center

ＴＥＬ： 052-982-7987

ＦＡＸ： 052-523-1880

email： info@deaf-ic.org

Nagoya-shi Nishi-ku Josai 3-21-8

adulto, estrangeiro ou

japoneses portadores

de deficiência

auditiva

perto do dia do

teste,

poderá praticar

com

questões dos testes

Classe de japonês individual para estrangeiros e

japoneses com deficiência auditiva.

１ aula por semana 5.000 ienes

（１hora）
não tem

Nakamura

-ku
Aichi Nihongo no Kai

Nagoya Kokusai Center

(Centro Internacional de Nagoya)

7 minutos a pé, da estação de [Nagoya ]

Saída 2, da estação de metrô [Kokusai Center ] da

linha Sakuradori

segunda-feira　10h～11h30

Aichi Nihongo no Kai （Murakoshi）
ＴＥＬ： 090-9173-8136

ＦＡＸ： 052-805-0899

email： keimura1@i.softbank.jp

Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1

chome 47-1 Nagoya Kokusai Center

Bldg

adulto, criança não Centralizado em estudo de conversação do cotidiano

Cada aula 300 ienes.

Mensalidade cobrada a cada

semestre. (Aproximadamente

10 aulas por semestre)

tem

250 ienes por 25min

Homepage

https://aichinihongo.jimbo.com/

Nakamura

-ku
Curso de Japonês do NIC para Adultos

Nagoya Kokusai Center

(Centro Internacional de Nagoya)

7 minutos a pé, da estação de [Nagoya ]

Saída 2 da estação de metrô [Kokusai Center ] da

linha Sakuradori

domingo 10h～11h30、12h～13h30、14h～
15h30

※para mais detalhes, favor entrar em

contato

Centro Internacional de Nagoya

ＴＥＬ： 052-581-5689

ＦＡＸ： 052-581-5629

email： vol@nic-nagoya.or.jp

Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1

chome 47-1 Nagoya Kokusai Center

Bldg

adulto não
Conversação básica, conversação I até III, escrita

Kana, KanjiⅠ e Ⅱ

Taxa de participação 2.500

ienes, material didático de 500

à 1.000 ienes

tem

250 ienes por 25min

Nakamura

-ku
Curso de Japonês do NIC para Crianças

Nagoya Kokusai Center

(Centro Internacional de Nagoya)

7 minutos a pé, da estação de [Nagoya ]

Saída 2 da estação de metrô [Kokusai Center ] da

linha Sakuradori

domingo 10h～11h30

※para mais detalhes, favor entrar em

contato

Centro Internacional de Nagoya

ＴＥＬ： 052-581-5689

ＦＡＸ： 052-581-5629

email： vol@nic-nagoya.or.jp

Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1

chome 47-1 Nagoya Kokusai Center

Bldg

criança não

Crianças de 6 a 15 anos que não tenham o idioma

japonês como língua materna, possam aprender

japonês utilizado no cotidiano e na vida escolar.

Taxa de participação 1.000

ienes

tem

250 ienes por 25min

Naka-ku
Curso de Língua Japonesa da

Aichi Internacional Plaza

Aichi Kokusai Plaza

(Associação Internacional de Aichi)　2º

andar sala Kenkyushitsu

5 minutos a pé, da estação de metrô [Shiyakusho ] da

linha Meijo

terça-feira 13h30～15h、
sexta-feira 13h30～15h e 19h～20h30、
sábado 10h30～12h e 14h～15h30

Associação Internacional de Aichi

ＴＥＬ： 052-961-8746

FAX： 052-961-8045

email： koryu@aia.pref.aichi.jp

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2

chome 6-1 / dentro do Aichi-ken

Sannomaru Chosha

adulto não
Classe de conversação centralizado no aprendizado

necessário para o dia-a-dia. Participação livre.
2.000 ienes （１ semestre） tem (gratuito)

Homepage

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ikusei/j/nihongo/mai

n.html

Naka-ku Curso de Língua Japonesa Akasatana ALOE
Aichi Kokusai Plaza

(Associação Internacional de Aichi)

5 minutos a pé da saída 5, da estação de metrô

[Shiyakusho ] da linha Meijo

quinta-feira 10h30～12h （tea salon 12h～
13h）

aloenagoyavol@yahoo.co.jp

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2

chome 6-1 / dentro do Aichi-ken

Sannomaru Chosha

adulto entrar em contato

Utilização de livro texto original.

Classe 1～4、orientação de acordo com o nível

Período da primavera: meados de abril ～ meados de

julho, 13 aulas

Período do outono: meados de setembro ～ meados

de dezembro, 13 aulas

Período do inverno: meados de janeiro ～ meados de

março, 10 aulas

2.600 ienes （período da

primavera e outono）, 2.000

ienes （período do inverno）
tem

Homepage

aloenagoyavol.jp

Naka-ku Iroha Nihongo no Kai
Nadia Park 6º andar  Nagoya-shi

Shimin Katsudo Suishin Center

7 minutos a pé, da estação de metrô [Sakae ] da linha

Higashiyama/Meijo

5 minutos a pé, da estação de metrô [Yabacho ] da

linha Meijo

quinta-feira 10h15～11h45

ＴＥＬ： 0568-78-1804

ＦＡＸ： 0568-78-1804

email：
irohanihongonokai@yahoo.co.jp

Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3 chome

3-18-1 Nadya Park 6º andar
adulto não

Grupo de 4 a 5 alunos. Utilizado material didático

original baseado no livro [Minna no Nihongo].

Estudaremos 15 minutos de Kanji.

Cada aula 150 ienes, cobrado

por

período （Ex.: do dia 12 de

janeiro

não tem Homepage: irohanihongonokai.web.fc2.com/

Naka-ku
Nagoya YMCA Global School [Family class]

Nagoya  YWCA
2 minutos a pé da saída 5 sentido leste, da estação de

metrô [Sakae ] da linha Higashiyama/Meijo

a princípio nas sextas-feiras de manhã

（3 períodos/ano, favor entrar em contato）

ＴＥＬ： 052-961-7707 （principal）
ＦＡＸ： 052-961-7719

email： seminar@nagoya-ywca.or.jp

Nagoya-shi Naka-ku Shin-sakae-

machi 2 chome 3 banchi
adulto se for solicitado Aula de japonês para mãe e pai (com creche)

Cada aula 500 ienes, taxa da

creche à parte
não tem encarregado ：Wada/Kawase

Naka-ku Nagoya YMCA Global School [Curso de Língua Japonesa

para Criança]

Nagoya  YWCA
2 minutos a pé da saída 5 sentido leste, da estação de

metrô [Sakae ] da linha Higashiyama/Meijo

a princípio nas quintas-feiras à tarde (como

há

várias classes, favor entrar em contato)

ＴＥＬ： 052-961-7707 （principal）
ＦＡＸ： 052-961-7719

email： seminar@nagoya-ywca.or.jp

Nagoya-shi Naka-ku Shin-sakae-

machi  2 chome 3 banchi
criança se for solicitado

 Classe para alunos de Sho-Chu Gakko (voltado para

alunos da 5ª e 6ª série do shogakko e alunos do

chugakko)

 Classe preparatória para Koko (voltado para

estudante que excedeu ou que ultrapassou a idade

escolar  )

 Classe  diurno para alunos do Koko (voltado para

alunos que estão cursando o período parcial)

 Classe noturno para alunos do Koko  (voltado para

alunos que estão cursando o período integral)

 Outros, Curso de japonês todos os dias, Curso de

matéria disciplinar (aritmética, matemática, inglês),

há também professor particular

400 ienes por aula,

Sistema trimestral (pagamento

por cada período) Varia de

acordo com a classe realizada

não tem encarregado：Wada/Kawase

Naka-ku Kotoba no Kai
E-Able Nagoya

（Nagoya-shi Danjyo Kyodo Sankaku

Suishin Center, Josei Kaikan ）

3 minutos a pé da saída 1sentido leste, da estação de

metrô [Higashi Betsuin ] da linha Meijo

De ônibus: ônibus municipal 26 Kanayama  ou o

circular Showa  e descer no ponto de ônibus [Oi-cho ]

quarta-feira e sexta-feira　10h～11h30 email：masayopuri@yahoo.co.jp Nagoya-shi Naka-ku Oi-cho 7-25 adulto
aulas do nível N1 e

N2

Quarta-feira: 12 classes de iniciants até avançado,

Kanji, Teste de Proficiência N2・N1, classe de pais e

filhos

Sexta-feira: 7 classes do intermediário básico até o

avançado

1.500 ienes （total de 15 aulas）
tem 300 ienes

cada vez

Homepage

https://kotobanokai.f5.si/index/ja

Facebook

https://www.facebook.com/kotobanokainakama

Naka-ku Curso TRYcycle Oimatsu Gakku Hokubu Shukaijyo
5 munitos a pé, da estação de metrô [Yabacho ] da

linha Meijo
segunda-feira 17h15 〜18h45

Firipinjin Ijusha Center (FMC)

ＴＥＬ： 080-4212-6576

ＦＡＸ： não tem

email： tricyclechildren@gmail.com

Nagoya-shi Naka-ku Sakae 5 chome

19-21
criança consultar

Classe para alunos que tenham raízes filipinas, alé

m da

oriêntação do japonês, ensina as lições de casa da

escola, Orientação dos livros didáticos.

Gratuito não tem

Estamos procurando voluntários. Os  interessados

em ser voluntários ou pessoas interessadas nas

aulas do curso, caso seja a primeira vez, favor

comparecer diretamente na sala de aula após as

18h. Se possível, entrar em contato antes via

email.

Naka-ku Curso de Língua Japonesa de Higashi Betsuin

De abril a junho/2017, Higashi

Betsuin Hondo Shita  na sala de

espera e outros

De julho/2017 em diante, Higashi

Betsuin Kaikan

5 minutos a pé, da estação de metrô [Higashi

Betsuin ] da linha Meijo
sexta-feira 14h～16h

Contato：Mizusawa （segunda a

sexta, 10h～16h）
TEL: 090-3933-0053

De abril ～junho/2017, Nagoya-shi

Naka-ku  Tachibana 2-8-55

De julho/2017 em diante, Nagoya-shi

Naka-ku Tachibana  2-8-45

adulto e criança não

Classe de conversação: 4 classes de iniciantes até o n

ível

avançado

Classe de alfabetização: exercicío de Hiragana,

Katakana, Kanji, texto

2.000 ienes （de abril ～ julho）,

2.000 （de setembro ～
dezembro）, 1.000 ienes （de

janeiro ～ fevereiro）

tem

Do lado oeste (nishi) do

Higashi Betsuin Kaikan

Naka-ku Curso de Língua Japonesa de Higashi Betsuin  (noturno)

De abril a junho/2017, Higashi

Betsuin Hondo Shita  na sala de

espera e outros

De julho/2017 em diante, Higashi

Betsuin Kaikan

3 minutos a pé, da estação de metrô [Higashi

Betsuin ] da linha Meijo
sexta-feira （exceto feriado）19h～20h30

TEL： 080-3680-0341

email：Tmakoteen@gmail.com

De abril ～junho/2017, Nagoya-shi

Naka-ku  Tachibana 2-8-55

De julho/2017 em diante, Nagoya-shi

Naka-ku Tachibana 2-8-45

adulto e criança não

De iniciantes até intermédio básico.

Japonês para não ter dificuldade no cotidiano. não definido tem

Naka-ku Curso de Língua Japonesa Helping Hands

Nadya Park 6º andar Nagoya-shi

Shimin Seikatsu Suishin Center   e

outros locais solicitados (na cidade de

Nagoya e arredores)

7 minutos a pé, da estação de metrô [Sakae ] da linha

Meijo/Higashiyama (Shimin Seikatsu Suishin

Center ),

Os outros locais vão depender da localização das

classes

segunda-feira ～ domingo, entre 9h～21h

abertos à negociação

Helping Hands and Hearts Japan

ＴＥＬ：052-710-7479

email： japanese@hhahj.jpn.org

Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3 chome

（mais informações, favor entrar em

contato）
adulto e criança se for solicitado

Aula particular 1 por 1preparado de acordo com a

necessidade do aluno

Iniciante, básico, intermediário e avançado

Conversação, Kanji, preparação para teste de profici

ência, língua polida, outros a consultar.

Para principiantes podemos dispor de professor com

nível alto de inglês.

3.750 ienes/5 horas

（máximo 35 horas/mês）, taxa

de inscrição

Há aula experimental gratuita. Primeiro

checaremos o nível e condições do aluno. (Registro

gratuito) favor fazer reserva via email.

Atendimento em

inglês.

Naka-ku MER  (My English Room) Clube de Nihongo
Café Conversação em Inglês e Escola

My English Room

6 minutos a pé, da estação de metrô [Fushimi ] da

linha Higashiyama/Tsurumai

terça-feira ～ domingo entre 11h～19h

aberto à negociação

Contato: Coffee & School My

English Room  (terça a domingo）
ＴＥＬ： 052-253-7863

ＦＡＸ： 052-253-7863

email：support@myenglishroom.jp

Akiko Arakawa  Cel: 090-3956-1022

Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2 chome

6-1　RT Shirakawa Bldg 2º andar

adulto (estudante

acima do

fundamental -

chugakko)

sim

Aula particular com professor voluntário japonês. De

iniciantes até o nível avançado. Os professores

utilizam o japonês e inglês. De terça- feira a

domingo, das 11h até as 19h. Consulte sobre o horá

rio desejado.

Aula particular

１ hora 540 ienes （incluso

bebida）
※ material didático à parte

não tem Taxa de 1.080 ienes para o registro inicial

Naka-ku Curso de Língua Japonesa Langue
Nadya Park 6º andar  Nagoya-shi

Shimin Katsudo Suishin Center

7 minutos a pé, da estação de metrô [Sakae ] da linha

Higashiyama/Meijo

5 minutos a pé, da estação de metrô [Yabacho ] da

linha Meijo

Sábados

na parte da manhã

Nihongo no kai Langue

ＴＥＬ： 070-1613-1996

email：jlangue2@gmail.com

Homepage:

https://jlangue2.wixsite.com/mysite

Facebook: nihongonokailangue

Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3chome

3-18-1 Nadya Park 6º andar

Adulto (a partir de

estudantes do ensino

médio)

se for solicitado

Poderá aprender facilmente com o material didático

original. Não há problema se não souber ler

Hiragana, pois há a grafia das palavras em letras

romanas. Um professor experiente ensinará o japonê

s que poderá ser utilizado imediatamente.

500 ienes por aula

(90 minutos)

tem

(270 ienes por 30

minutos)

Material didático poderá ser emprestado

Atsuta-ku Japanese Language Volunteer in Nagoya Guekidan Nagoya 1º andar
5 minutos a pé da saída Sul, da estação de

[Kanayama ]

sábados (2 a 3 vezes/mês)

das 13h30～15h (conversação-nível

intermediário), das 15h～16h30 (leitura e

interpretação - nível intermediário avanç

ado), das 17h～18h30 (nível básico p/

iniciantes)

Representante: Noriko Nagura

ＴＥＬ： 090-1735-1988

email：jlvn2015@yahoo.co.jp

Nagoya-shi Atsuta-ku Shin-oto 2-2-19

Guekidan Nagoya  1º andar
adulto não

Conversação - nível intermediário: tem como

atividade principal a encenação (simular uma situaç

ão e falar em

japonês).

Leitura e interpretação - nível intermediário avanç

ado: utilizando o material de leitura/interpretação,

serão feitos exercícios de compreensão e discussão

de texto.                                                          Nível bá

sico p/iniciantes: será utilizado o livro GUENKI .

Também haverá explicação da gramática em inglês.

Taxa de participação por aula

250 ienes (a classe do nível bá

sico p/iniciantes, deverá

comprar o livro a parte)

não tem
Facebook

https://www.facebook.com/JLVLnagoya/

Nakagawa

-ku

Cultura Tradicional Japonesa - Cerimônia do Chá e

Arranjo de Flores Himawari no Kai
Tomita Chiku Kaikan

Estação [Toda ] da linha de trem Kintetsu,  ou no

ponto final do

ônibus municipal [Toda ]

2
o
 e 4

o
 sábados do mês (em caso de feriado

será transferido para o 1
o
 sábado do mês)

ＴＥＬ： 052-301-1624

email：
kikuko1308@seagreen.ocn.ne.jp

Nagoya-shi Nakagawa-ku Toda 4

chome 2502
adulto e criança não

Cultura tradicional japonesa, cerimônia do chá e

arranjo de flores.

Cerimônia do chá 2 aulas

1.000 ienes

Arranjo de flores (Kado) 1aula

800 ienes

tem

Nakagawa

-ku

Curso de Língua Japonesa Rakuraku (curso para crianç

as)

 Sala de Reunião - Prédio 4 da UR

Hosei Danchi

3 minutos a pé, do ponto de ônibus municipal [Unga

Dori 3 chome ]

5 minutos a pé, do ponto de ônibus da linha Meitetsu

[Hosei Danchi ]

quinta-feira, das　16h30～18h30

NPO Tokai Gaikokujin Seikatsu

Support Center

End. escritório： Nakagawa-ku

Satsuki Dori 1-22-2

ＴＥＬ： 070-4382-1425

email：rakuraku.st@gmail.com

Nagoya-shi Nakagawa-ku Hosei-cho

1

estudante do ensino

fundamental

se for solicitado

(Tivemos alunos

aprovados no N4,

N2 )

Os professores voluntários ensinarão aos alunos do

primário japonês a língua japonesa e lições da escola

que tenham dificuldade. Favor trazer as tarefas

escolares e livros didáticos.

Gratuito não tem

・Somente alunos que possam se locomover

sozinhos ou que os pais possam trazer e buscar.

・Não há ônibus escolar.

・Por favor entre em contato por email.

・Blog da escola:

http://blog.livedoor.jp/rakurakunihongo/

Minato-ku
Classe de Língua Japonesa do Kyuban Danchi Aula do
Kyuba

 Sala de Reunião-Prédio 1 do  Kyuban

Danchi

5 minutos a pé da saída 4, da estação de metrô [Tokai

Dori ] da linha Meiko
sábado　19h～21h

Shinoda

TEL： 090-9199-2713

email：kyuban_nihongo@yahoo.co.jp

Nagoya-shi Minato-ku Kyuban-cho 1-

1-1
adulto não

Participação livre para os estrangeiros interessados

em aprender a língua japonesa como um meio de

multiculturalização.

12 aulas por período,  1.000

ienes
não tem

Minato-ku
Curso de Lingua Japonesa Maruike-so Smile

 Shiei Maruike-so Shukaijyo

5 minutos a pé, do ponto de ônibus municipal [Tokai

Bashi ]

5 minutos a pé, do ponto de ônibus municipal

[Keibajo-mae ]

sexta-feira　18h - 19h

Shimoji

TEL/FAX：052-661-3837

email：oomi0406@yahoo.co.jp

Nagoya-shi Minato-ku Maruike-cho

1-1-1    Maruike-so Shukaijyo

Adulto e Criança (do

último ano da educaç

ão infantil até 3º Ano

Chugakko)

não

 Orientação focada em leitura, escrita, cálculos,

saudações etc, para crianças com raízes em países

estrangeiros.

Gratuito
tem (até 3 vagas, favor

informar antes)

Com foco nas crianças, tem como objetivo a

coexistência entre os pais das crianças e

japoneses.

Minami-

ku
Curso de Língua Japonesa Trung Tam Minami Minami Shogai Gakushu Center

7 minutos a pé, da estação de trem [Kasadera ] da

linha JR

15 minutos a pé, da estação [Oe ] da linha de trem

Meitetsu

sábado 18h30～20h30
ＴＥＬ： 070-5589-5608

email：758vietnam.net@gmail.com

Nagoya-shi Minami-ku Higashi

Matabe-cho 5-1-10
adulto não

N1,N2,N3,N4,N5, classe de jovens, outros a

consultar
１mês 250 ienes

tem

300 ienes por vez

Homepage：http://www.758vietnam.com/

Facebook：Trungtam.MINAMI

Minami-

ku
Curso de Língua e Cultura Japonesa de Minami

Minami Shogai Gakushu Center   Sala

Audiovisual

7 minutos a pé, da estação de trem [Kasadera ] da

linha JR

10 minutos a pé, do ponto de ônibus municipal

[Minami Kuyakusho ]

sexta-feira 18h30～20h30

(em caso o Shogai Gakushu Center estiver

fechado no dia, não haverá aula)

Minami Bunka Nihongo no Kai

ＴＥＬ： 090-8138-1987（Asada）
ＦＡＸ： 052-811-7050

email：asadafam@nifty.com

Nagoya-shi Minami-ku Higashi-

matabe-cho 5-1-10

adulto e criança

(estudante do ensino

fundamental e médio)

não

Estudo baseado no livro [Minna no Nihongo] (do capí

tulo 1 ao capítulo 50), aprende-se também os

costumes do cotidiano e a cultura japonesa.

Gratuito

tem

300 ienes por vez,

há bilhetes com

descontos 25 x por

５.000 ienes

Midori-ku Curso de Língua Japonesa para Criança Shiei Okehazama-so Daini Syukaijo 5 minutos a pé, do ponto de ônibus [Shimonokiri ] quarta-feira 16h30 - 17h30

Midori Multicultural Boranetto

TEL/FAX：052-624-6110（Manabe）
email：mtfuji@minos.ocn.ne.jp

（Fujii）

Nagoya-shi Midori-ku Nanryo 401

Okehazama-so Daini Shukaijyo

Criança (do último

ano da educação

infantil até 19 anos)

não
Livro didático e exercícios, lição de casa, texto do

KUMON
Gratuito não tem

Midori-ku Hill's Nihongo de Walk
Tokushige Chiku Kaikan

(Yumeria Tokushige 3º andar)

Perto da estação de metrô [Tokushigue ] da linha

Sakuradori
sexta-feira　18h30～20h10

ＴＥＬ： 050-5585-0621(Muto）
email：ankumi27@hotmail.com

Nagoya-shi Midori-ku Narumi-cho

Tokushige 18-41

adulto (estudantes

acima do ensino

fundamental)

consultar

No momento dispomos de 4 classes de principiantes

até o

nível avançado.  Classe 1 [Nihongo de

hanashimasho], classe 2 [Ippo nihongo sampo],

classe 3 [Dekiru nihongo shochukyu], classe 4

Cada aula 300 ienes.

Mensalidade cobrada a cada

semestre (mais a taxa do

material didático)

tem

gratuito (durante a

aula)

Midori-ku Curso de Língua Japonesa de Midori Sala de Reunião do Shi-ei Urasato-so
10 minutos a pé, da estação de trem [Hon Hoshizaki ]

da linha Meitetsu
quinta-feira 19h30～21h

ＴＥＬ： 090-1757-9200

ＦＡＸ： 052-891-3573
Nagoya-shi Midori-ku Urasato 1-110 adulto e criança sim Gratuito não tem

Midori-ku Curso de Língua Japonesa do Mori no Sato
Fureai Station Midori no Sato  (sala de

reunião 2 de Mori no Sato  )

15 minutos a pé, da estação de trem [Odaka ] da linha

JR
sábado　19h30～21h

ＴＥＬ： 052-892-5963

ＦＡＸ： 052-892-5963

email：kazuko65kg@ezweb.ne.jp

Nagoya-shi Midori-ku Odaka-cho

Mori-no-sato 2 chome
adulto sim

Minna no Nihongo

Preparativo para o Teste de Proficiência da Língua

Japonesa

50 ienes （cada aula） não tem

mailto:aloenagoyavol@yahoo.co.jp

