
2020 夏休み：ポルトガル語 

Inscriçõe
s abertas Centro Internacional de Nagoya 

Férias de Verão 
Curso de Japonês do NIC para Crianças 

Realização de aulas online! 
O Centro Internacional de Nagoya realizará o Curso de Japonês para crianças que não tem língua 

japonesa como língua materna durante as férias de verão, utilizando o computador, tablet ou smartphone. 

Nesse curso, os voluntários ensinarão o japonês necessário para a vida cotidiana e escolar. 
 

Público alvo: Crianças que se enquadram em um dos ítens abaixo: 

① Crianças de 6 a 15 anos que não possuem a língua japonesa como língua materna.  
             (crianças nascidas entre 2 de Abril de 2005 a 1º de Abril de 2014.) 

              ② Crianças nascidas antes do dia 02 de abril de 2005 e matriculadas no Chugakko (ginásio) 

atualmente 

※É necessário um ambiente apropriado para poder acessar o ZOOM (conexão à Internet e 

computador com webcam / microfone ou smartphone ou outros dispositivos).  

※A taxa de comunicação fica a cargo do aluno. 

Período: Total de 8 aulas ( 7 aulas, 60 min/aula, treinamento 1 vez) 

〇 Dia de treinamento da aula online: 19 de Julho (dom), das 12h30 às 13h  

〇 Classe: 22 (qua), 26 (dom), 29 (qua) de Julho; 2 (dom), 5 (qua), 8 (sab), 12 (qua) de Agosto  

              Respectivas datas ClasseⒶ：das 10h às 11h  e  ClasseⒷ：das 12h às 13h 

Local: na residencia do participante 

Taxa de participação: gratuita 

Número de vagas: Máximo 50 pessoas  

(prioridade para quem mora na cidade・por ordem de inscrição da web） 

※dependendo da situação, há possibilidade de alterar o número de vagas. 

Inscrição: 11 (sab), a partir das 10h até às 17h do dia 12 (dom) de Julho.  

Site abaixo↓Por ordem de chegada, inscrição através do formulário da web. 

     https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2020/05282131.html 

※ Pedimos aos pais para preencher o formulário da web, junto com a criança. 

Patrocínio: Conselho de Educação de Nagoya 

Aos senhores pais ou responsáveis 

Favor ler, antes de efetuar a inscrição: 

1. Este curso tem como objetivo auxiliar no estudo da língua japonesa, necessária à vida cotidiana e 

escolar. O objetivo não é de elevar as notas escolares.  

2. O número de vagas deste curso é limitado. Caso o número de interessados ultrapassar o número de 

vagas, serão determinadas através de seleção. 
 

Aviso em relação ao “Curso de Japonês do NIC para Crianças”  

☆ Realizar o preenchimento da inscrição pelo website junto com o seu filho.  

☆ Na aula online necessitará de internet, computador, tablet ou smartphone com câmera e microfone. 

 

 

 

Informações 
Centro Internacional de Nagoya, Divisão de 
Cooperação para Intercâmbio.  
Setor de Intercâmbio Civil  
(fechado segunda-feira) 
Telefone: (052) 581-5689  
Fax: (052)581-5629    
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  

https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2020/05282131.html

