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Nome da Organização
Nome do
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Cidade Telefone E-mail Home Page Nome do Curso Local Conteúdo Dias e Horários Público Alvo Custo Modo de inscrição

17
Shizuoka-shi Kokusai
Koryu Kyokai

Tatara Mai Shizuoka 054-273-5931 same@samenet.jp www.samenet.jp
Seikatsu Nihongo
Kyoshitsu

Shizuoka Yaizu Shin-yo Kinko
Oote-machi Biru 4o andar
Kaigishitsu
(Shizuoka-shi Aoi-ku Oote-
machi 3-11)

Estuda-se a língua japonesa na sala de aula,
utilizando materiais e currículo necessários para a
vida na cidade de Shizuoka. Aprende-se o japonês do
dia a dia através da conversação e intercâmbio com
colegas da sala e com japoneses.

Todos os sábados
17:30～19:00

Adulto 
330
ienes/aulas

Contacte a organização
antecipadamente

18
Nihongo Volunteer
"Hiragana"

Saito, Suzuki Shizuoka

070-1648-4050
（Saito）
070-1641-4050
（Suzuki）

Hiragana
Aoi Shoubousho 5o andar
(Shizuoka-shi Aoi-ku Oote-
machi 6-2)

Aulas individuais. Adapta-se ao nível e às
necessidades do aluno.

Segunda, terça    　9:00～
16:30
Quarta, quinta
13:00～16:30
1 ou 2 vezes/semana (60
minutos cada aula)

Estrangeiros
residentes e
seus filhos

500 ienes/aula
Inscrição 1.000 ienes

Contacte a organização
antecipadamente

19
Nihongo Kyogaku "Aoi
no Kai"

Fukazawa Shizuoka

054-272-0619
（Fukazawa）
※Segunda～Sexta
18：00～20：00

Nihongo Kyogaku "Aoi no
Kai"

Aulas individuais. Adapta-se ao nível e às
necessidades do aluno.

A conversar (90 minutos
cada aula)

Qualquer pessoa 1.000 ienes/aula Inscrições por telefone

20
Ihara ・Nihongo no
Kai

Motizuki
yasuyo

Shizuoka 054-375-3764 nihongoihara@gmail.com Ihara・Nihongo no Kai

Kambara Shougai Gakushu
Koryukan
(Shimizu-ku Kambara Shinden
1-21-1)

Aulas em grupo, aulas individuais.
Quinta 19:00～20:30 Dias ú
teis  Hiru

Adulto
2.000
ienes/10 aulas

Contacte a organização ou
compareça no local
antecipadamente

22 Nihongo Batake Hirano Maki Shizuoka 070-5449-7674
nihongo2010aiueo@gmai
l.com

Nihongo Batake
Shizuoka-shi Aoi-ku
Kamiashiarai 2 chome

AIUEO (Iniciante)～Avançado, adapta-se aos
requisitos do aluno. Aulas individuais.

Segunda～Sexta（não há
aulas nos sábados,
domingos e feriados)
9:00～21:00
1 vez/semana (2 horas)

Adulto 3.000 ienes/8aulas

Contacte a organização
antecipadamente (haverá uma
entrevista antes de iniciar
o curso)

Shizuoka
Nihongo Batake・Shukudai
Terakoya

Shizuoka-shi Aoi-ku
Kamiashiarai 2 chome

Ajuda na realização das tarefas do shougako.
Aprendizado de Hiragana para crianças pré-
escolares. Aulas em grupo.

Quinta 15:30～18:30
※pode chegar e sair a
qualquer hora

Shogakusei 
2.000 ienes/4aulas
(pagamento antecipado)

Contacte a organização
antecipadamente (haverá uma
entrevista junto com o
responsável antes de
iniciar o curso)
※Não há transporte para as
crianças

23 Space M Miura Shizuoka 080-9117-2321
r-502miu@i.soft
bank.jp

Space M
Shizuoka-shi Aoi-ku
Kawanabe-cho 2-3-21 Moegi 1o
andar

Aulas individuais. Adapta-se ao nível e às
necessidades do aluno.

Decide-se depois de
conversar com o aluno（90
minutos cada aula)

Adulto 1.000 ienes/aula
Contacte a organização
antecipadamente

24 Global Nihongo
Nagura
Masuyuki

Shizuoka 090-1758-2706
global.shizuoka@gma
il.com

https://www.faceboo
k.com/global.nihong
o/

Global Nihongo

Shizuoka-shi Bancho Shimin
Katsudo Center
2o andar Free Space
(Shizuoka-shi Aoi-ku
Itibancho 50)

Auxilia-se o aprendizado individualmente, de acordo
com o pedido do aluno. Tentaremos atender às
diversidades das necessidades do aluno.

2a e 4a terça
19:00～21:00

Qualquer pessoa
Gratuito (há custo
para o material)

Contacte a organização
antecipadamente

25
Nihongo Volunteer
"Nihongo Osada"

daicho Shizuoka 054-281-6904 Nihongo Osada

Osada Shougai Gakushu Center
(Shizuoka-shi Suruga-ku
Terada 131-1)
※A conversar

Aulas individuais. Adapta-se ao nível e às
necessidades do aluno.

A conversar (90 minutos
cada aula)

Adulto 300 ienes/aula
Contacte a organização
antecipadamente

26
Shimizu Nihongo Koryu
no Kai

Ukai Toshie Shizuoka 050-5435-9006
shimizu.nihongo.1990@g
mail.com

https://shimizu-
nihongo.wixsite.com/h
ome

Kayou Course
(Curso de Terça)

Oka Shougai Gakushu Koryu
Kan
2o andar Kougishitsu
(Shizuoka-shi Shimizu-ku
Sakuragaoka-cho 7-1)

Aulas individuais ou com poucos alunos. O conteúdo
será se acordo com o pedido do aluno. Exemplo:
conversação, hiragana, katakana, kanji, preparo
para o exame de proficiência da língua japonesa.

Terça 19:00～20:30
Ano 2020
【2a temporada】setembro～
novembro (total de 11
aulas)
【3a temporada】
janeiro～março
(total de 10 aulas)

Qualquer pessoa

300 ienes X número de
aulas, para uma
temporada
(400 ienes em caso de
aula única)
※Até março de
2021,sená cobrado 300
iene a coda aula.
（Pandemia COVID-19）

Contacte a organização
antecipadamente

Shizuoka
Kin-you Course
(Curso de Sexta)

Tsuji Shougai Gakushu Koryu
Kan
2o andar Kaigishitsu 3
(Shizuoka-shi Shimizu-ku
Miyashiro-cho 5-75)

Aulas individuais ou com poucos alunos. O conteúdo
será se acordo com o pedido do aluno. Exemplo:
conversação, hiragana, katakana, kanji, preparo
para o exame de proficiência da língua japonesa.

Sexta 10:00～11:30
Ano 2020
【2a temporada】setembro～
novembro (total de 12
aulas)
【3a temporada】
janeiro～março
(total de 10 aulas)

Qualquer pessoa

300 ienes X número de
aulas, para uma
temporada
(400 ienes em caso de
aula única)
※Até março de
2021,sená cobrado 300
iene a coda aula.
（Pandemia COVID-19）

Contacte a organização
antecipadamente

mailto:shimizu.nihongo.1990@gmail.com
mailto:shimizu.nihongo.1990@gmail.com
https://shimizu-nihongo.wixsite.com/home
https://shimizu-nihongo.wixsite.com/home
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Shizuoka
Doyou Course
(Curso de Sábado)

Tsuji Shougai Gakushu Koryu
Kan
2o andar Kougishitsu
(Shizuoka-shi Shimizu-ku
Miyashiro-cho 5-75)

Aulas individuais ou com poucos alunos. O conteúdo
será se acordo com o pedido do aluno. Exemplo:
conversação, hiragana, katakana, kanji, preparo
para o exame de proficiência da língua japonesa.

Sábado 19:00～20:30
Ano 2020
【2a temporada】setembro～
novembro (total de 11
aulas)
【3a temporada】
janeiro～março
(total de 10 aulas)

Qualquer pessoa

300 ienes X número de
aulas, para uma
temporada
(400 ienes em caso de
aula única)
※Até março de
2021,sená cobrado 300
iene a coda aula.
（Pandemia COVID-19）

Contacte a organização
antecipadamente

Shizuoka Private Lesson A conversar Ensina-se de acordo com o pedido do aluno. A conversar Qualquer pessoa

1 aula 90 minutos
1 aluno: 1000 ienes
2 alunos ou mais: 500
ienes cada aluno

Contacte a organização
antecipadamente

Shizuoka Kigyo Lesson A conversar
Ensina-se a língua japonesa utilizando "glossário
empresarial" privado.

A conversar Trabalhadores 
2.000 ienes/aula
(1～4 pessoas)

Contacte a organização
antecipadamente

Shizuoka Gakko Volunteer Escola onde estuda a criança
Ensina-se a língua japonesa de acordo com os
pedidos da escola e do aluno do shogako ou chugako.

Decide-se junto com a
escola onde frequenta

Alunos
300 ienes/aula
※confirmar antes

Contacte a organização
antecipadamente

27
Yaizu Nihongo
Kyoshitsu

Suzuki Yaizu 090-4466-8094 Yaizu Nihongo Kyoshitsu
Minato Kouminkan
(Yaizu-shi Ishizu Minato-cho
40-1)

Aprende-se o japonês necessário para o dia a dia,
separando em grupos de acordo com o nível e
necessidades do aluno.

1a～4a Sexta
19:00～21:00

Adulto・Criança Gratuito Diretamente no local

Muramatsu Yaizu
090-6333-9474
（Muramatsu）

Yaizu Nihongo Kyoshitsu
Oomura Kouminkan
(Yaizu-shi Daikakuji 3-5-5)

Aprende-se o japonês necessário para o dia a dia,
utilizando textos e separando em grupos de acordo
com o nível e necessidades do aluno. E também,
auxilia-se as crianças nas tarefas e estudos da
escola.

2o, 4o Sábado
10:00～11:30

Adulto・Criança Gratuito
Inscrições por telefone com
o responsável

28
Tabunka Kyosei wo
Kangaeru Yaizu Shimin
no Kai "Itigo"

Tanizawa
Tsutomu

Yaizu 090-6590-4178
blowininthewind2014
-15@yahoo.co.jp

http://yaizu-
ichigo.jimdo.com/

Houkago Hiroba
Riemon Community Bousai
Center
(Yaizu-shi Riemon 2559-2)

Ensina-se a língua japonesa e auxilia-se nos
estudos da escola às crianças que tem suas raízes
no exterior.

Sábado
10：00～12：00

Criança
（Sho・
Chugakusei）

Gratuito  
Contacte a organização ou
compareça no local
antecipadamente

29 Nihongo Hiroba Yaizu Ikeda Yukari Yaizu 090-8135-0839
nihongohirobayaizu@
gmail.com

nihongohiroba.wixsi
te.com/nihongohirob
ayaizu

Nihongo Hiroba
Decide-se depois de
conversar

Aulas individuais de acordo com o pedido do aluno.
O texto será decidido de acordo com o nível e
necessidades do aluno.

Decide-se depois de
conversar

Adulto 300 ienes/aula 
Contacte a organização
antecipadamente

Kodomo Nihongo Hiroba
Yaizu Shiritsu Wada
Kouminkan Kousakushitsu
(Yaizu-shi Tajiri 1992-2)

Auxilia-se nos estudos da criança.
Quarta
16:00～17:00

Criança
（Sho・
Chugakusei）

200 ienes/aula
Contacte a organização ou
compareça no local
antecipadamente

30

Fujieda Shiyakusho
(Shimin Bunkabu Danjo
Kyodo Sankaku Tabunka
Kyoseika)

Adachi
Motoshi

Fujieda 054-643-3198
danjo@city.fujieda.shizu
oka.jp

https://www.city.fujied
a.shizuoka.jp/soshiki/s
himinbunka/danjokyod
o/gyomu/tabunkakyou
sei/1498811404834.ht
ml

Fujieda-shi Nihongo
Kouza

Fujieda-shi Bunka Center
3o andar Kaigishitsu
(Fujieda-shi Ekimae 2-1-5)

Aprende-se o japonês necessário para o dia a dia.
3 classes: Introdução, Iniciante① e Iniciante②

Sábado
19：00～20：30
Não há aulas em abril,
agosto e dezembro

Qualquer pessoa Gratuito Diretamente no local

31
Shimada-shi Kyoiku
Iinkai Kyoikubu
Shakai Kyoikuka

Yokotakawa
Morito

Shimada 0547-36-7962
syakaikyouiku@city.shi
mada.lg.jp

https://www.city.shim
ada.shizuoka.jp/kurash
i-docs/nihonngo.html

Gaikokujin no tameno
Nihongo Kyoshitsu
(Classe A)

Shimada Gakushu Center
(Shimada-shi Sakae-cho 4-19
Mokuzai Kaikan Kurashika 4o
andar)

Vocabulário básico como números, datas,
cumprimentos, etc. Classe para quem está aprendendo
japonês pela primeira vez.

Quarta (exceto feriados)
19：15～20：45

Qualquer pessoa Gratuito Diretamente no local

Shimada
Gaikokujin no tameno
Nihongo Kyoshitsu
(Classe B)

Shimada Gakushu Center
(Shimada-shi Sakae-cho 4-19
Mokuzai Kaikan Kurashika 4o
andar)

Tem como objetivo melhorar a capacidade de comunica
ção, aumentando o vocabulário e as expressões
usadas nas conversas diárias.
Curso para quem possui um certo nível de
conhecimento na fala e leitura.

Quarta (exceto feriados)
19：15～20：45

Qualquer pessoa Gratuito Diretamente no local

Shimada

Gaikokujin no tameno
Nihongo Kyoshitsu
(Classe Chukyu) (Nível
Intermediário)

Shimada Gakushu Center
(Shimada-shi Sakae-cho 4-19
Mokuzai Kaikan Kurashika 4o
andar)

Estuda-se gramática meio avançada, expressões,
vocabulário, frases, interpretação de textos
longos, troca de opiniões, cultura japonesa, etc.

Sexta (exceto feriados)
19：20～20：50

Qualquer pessoa Gratuito Diretamente no local

32
Yoshida-cho Kokusai
Koryu Kyokai

Okamoto
Takashi

Yoshida 0548-33-2135
kikaku@town.yoshida
.shizuoka.jp

Yoshida-cho Kokusai
Koryu Kyokai
Nihongo Kyoshitsu

Yoshida-sho Kenko Fukushi
Center
"HeartFull"
(Haibara-gun Yoshida-cho
Kataoka 795-1)

Separado em classe de conversação, classe de
preparo para o exame de proficiência na língua
japonesa e classe de aprendizado de kanji.

Quarta
19：30～21：00
 (3 vezes por mês)

Qualquer pessoa 1.000 ienes/ano

Contacte a organização
antecipadamente
※No momento (07/2020), não
está sendo aceito novos
alunos.

33
Makinohara-shi
Kokusai Koryu Kyokai

Kumeda Yu Makinohara 0548-23-0040
seisaku@city.makinohar
a.shizuoka.jp

https://makinoharak
okusai.wixsite.com/
hom

Makinohara-shi Kokusai
Koryu Kyokai
Nihongo Kyoshitsu

Makinohara-shi Sagara Sougou
Center  I～ra
(Makinohara-shi Susuki 140)

Estuda-se a língua japonesa em aulas individuais ou
em grupos, de acordo com a necessidade de cada
aluno.
Realização de curso sobre cultura japonesa.

Quarta
19：30～21：00

Qualquer pessoa Gratuito Diretamente no local
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