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1 CIRCULO Tanaka Natsu Numazu 055-962-0790
summer@apost.pla
la.or.jp

https://circulo.ameba
ownd.com/

Pallete Nichiyo
Class

NPO Tobu Pallete
(Numazu-shi Ootemachi 1 chome
1-3 Numazu Shoren Kaikan
Daiichi Biru 9º andar)

Gramática, conversação, kanji e outros, para n
ível N3 ou superior. E também preparo para o
exame de proficiência na língua japonesa.

Domingo 12:00～15:00
※Pode entrar no meio

Adulto
2.000 ienes/8
aulas

Contacte a
organização
antecipadamente
ou diretamente no
local

Numazu Pallete Class

NPO Tobu Pallete
(Numazu-shi Ootemachi 1 chome
1-3 Numazu Shoren Kaikan Dai
Ichi Biru 9º andar)

Aulas individuais ou com poucos alunos, de
acordo com o nível e necessidades dos mesmos.

1 hora entre 10:00 e
21:00 dos dias úteis.
Será decidido depois
de conversar.

Taxa de matrícula
3.000 ienes
Taxa das aulas
8.000 ienes/10
aulas

Contacte a
organização
antecipadamente

Shimizu-
cho

Shimizu-cho Nihongo
Kyoshitsu

Shimizu-cho Nagasawa-ku
Kouminkan
(Sunto-gun Shimizu-cho Nagasawa
648-1)

Desde ajuda para os estudos do sho-chugako até
língua japonesa, nível introdução a N2. Conteú
do flexível, na medida do possível.

Todas as segundas
(exceto feriados)
Sexta (2 vezes/mês)
17:30～19:00, 19:10～
20:40
※Pode entrar no meio

Adulto, criança 

1.000 ienes por
temporada
(4 temporadas por
ano)

Shimizu-cho
Kokusai Koryu
Kyokai Jimukyoku
(055-981-8238)
ou diretamente no
local

2 Numazu Shiyakusho Goto Numazu 055-934-4717
kokusai@city.numa
zu.lg.jp

https://www.city.n
umazu.shizuoka.jp/
shisei/office/ichi
ran/kikaku/chiikij
ichi/nihongo/index
.htm

Oyako de Manabu
Hihongo Hiroba

Local alternado entre ① e ②
①Dai Go Chiku Center
(Numazu-shi Satsuki-cho 15-1)
②Imazawa Chiku Center
(Numazu-shi Imazawa 527-21)

Estudo da língua japonesa necessária na vida
diária, junto com voluntários

①Dai Go Chiku Center
Domingo 13:30～15:00
②Imazawa Chiku Center
Domingo 9:30～11:00

Estrangeiros que
vivem em Numazu e
arredores

Gratuito
Diretamente no
local

3
Numazu Kokusai
Koryu Kyokai

Yamashita Numazu 055-934-4717
info@nice-
numazu.org

http://www.nice-
numazu.org/

Numazu Nihongo
Kyoshitsu

Numazu Shiritsu Toshokan 4º
andar Dai 1, 2 Kouzashitsu
(Numazu-shi Sanmaibashi-cho 9-
1)

Ajuda para que os estrangeiros possam aprender
a língua japonesa necessária na vida diária.
Utiliza-se o texto "Minna no Nihongo Shokyu
I".  Há também um grupo de "Conversação Livre"
(Jiyuu Kaiwa) sem texto.

Sábado
13：30～15：00

Qualquer pessoa
Gratuito
 (texto à parte)

Diretamente no
local

4
Susono-shi Kaigai
Yuukoo Kyokai

Sano Yumiko Susono 055-993-9695 Info@sofa-jp.org
http://www.sofa-
jp.org

Susono-shi Nihongo
Kyoshitsu

Susono-shi Kaigai Yuko Kyokai
Jimusho (Susono-shi Sano 921-3
Oohashi Biru 2º andar)

3 classes: Iniciante, intermediário e avanç
ado.
Há eventos sobre a cultura japonesa, onde
todos participam juntos.

Domingo
10：00～11：30

Chugakusei ou
maiores

Gratuito

Diretamente no
local (se possí
vel, contactar
antecipadamente)

5
Izunokuni-shi
Kokusai Koryu
Kyokai

Izunokuni 090-6574-4176 link@ab.thn.ne.jp Nihongo Hanaso Kai
Izunokuni-shi Nirayama Bunka
Center  Washitsu
(Izunokuni-shi Yokka-machi 772)

Não é uma aula convencional e sim, uma reunião
onde o aluno estrangeiro e o professor (volunt
ário japonês) conversam em japonês de forma
entretenida, utilizando textos ou outros
materiais.

Terça
19：30～21：00

Adulto, criança Gratuito
Diretamente no
local

6
NPO Izu
Gakkenkyukai
Machisuke

Yamaguti
Minako

Izunokuni 080-3632-5994 Nihongo Kaiwa Kai
Oohito Ekimae "Machisuke"
(Izunokuni-shi Oohito 597-2)

Suporte no aprendizado de acordo com as
necessidades do estrangeiro residente. Não é
uma aula convencional, e sim uma aula
divertida através da conversação.

Quinta
19：30～21：00
（18：30 Abertura do
local）

Qualquer pessoa
Gratuito
 (texto à parte)

Diretamente no
local ou
0558-76-0030

7
Mishima Nihongo
CIRCLE

Mishima 055-976-1020
kokusai@city.mis
hima.shizuoka.jp

https://mishima-
life.jp/mnc1998/in
dex.html

Mishima Nihongo
Circle

Mishima Shimin Katsudo Center
(Mishima-shi Honcho 3-29
Mishima Honcho Tower 4º andar)
Mishima Shimin Shogai Gakushu
Center
(Mishima-shi Oomiya-cho 1-8-38)

Aulas individuais (1 aluno para 1 professor).
Primeiro, o aluno preenche e entrega o formulá
rio de inscrição (inclusive o conteúdo do que
deseja aprender) e então o  coordenador
escolhe o professor de acordo com o conteúdo.
Depois os 3, coordenador, professor e aluno se
reunem e decidem os detalhes dos estudos.

Conversar com o aluno
e decidir

Adulto
5.000 ienes/10
horas

Contacte a
organização
antecipadamente

Mishima 

Auxílio no
aprendizado da lí
ngua japonesa para
alunos das escolas
da cidade de Mishima

Sala designada dentro de cada
escola

Com solicitação da escola, realiza-se aulas de
japonês, dando prioridade à vida escolar do
aluno, retirando-o da sala de aula ou após o
horário escolar. Haverá 1 ou 2 professores e
será estabelecido, se possível, de 2～4 aulas
por semana.

Conversar com a escola
Criança (Sho-
chugakusei)

500 ienes/vez
(até 30 vezes)

A escola que
necessitar de
suporte deverá
fazer a solicitaç
ão no Setor de
Educação da
cidade de Mishima

8 Casa de Amigos
Hori
Yoshinobu

Mishima 090-4083-3281
c.amigos2012@gma
il.com

http://camigos.web
.fc2.com/

Amigos
Igreja Católica de Mishima
Tamokutekishitsu
(Mishima-shi Midori-cho 12-4)

Para crianças estrangeiras residentes que por
algum motivo em casa, não conseguem acompanhar
os estudos da escola, oferecemos suporte para
o aprendizado, revisão das aulas, realização
das tarefas escolares, etc.

Sábado
Durante as férias
longas (férias de
primavera, verão e
inverno)

Criança (Sho-
chugakusei)

Gratuito

Entre em contato
com Ozawa (090-
1292-3951) ou
Takahara (090-
4083-3281)



静岡県【東部地域】 外国人住民のための地域日本語教室　リスト ※この情報は当協会ホームページ http://www.sir.or.jp　「日本語教室リスト」でもご覧になれます。 2020年7月時点

Nome da Organização
Nome do

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

9
Nobikko Club
Mishima

Ishii Chieko Mishima 055-975-4236 nobicco@gmail.com
http://nobikko.chobi.n
et/

Nobikko Club
Mishima Shiritsu Kita Shogako
Chiiki Renkeishitsu
(Mishima-shi Bunkyo-cho 1-4-8)

Ensina-se os estudos da escola e a língua
japonesa para crianças com raízes no exterior
e estrangeiros residentes. Em colaboração com
o Grupo Amoru da Universidade Nihon - Depto.
de Relações Internacionais.

Sábado
10：00～12：00

Criança (Sho-chu-
koukousei)

Gratuito
Diretamente no
local

Mishima Class Boyo Escola solicitante
Ensina-se os estudos da escola e a língua
japonesa para crianças com raízes no exterior.

A conversar (depois do
horário das aulas)

Criança (Sho-
chugakusei)

Gratuito
Contacte a
organização
antecipadamente

10
Gotemba-shi Kokusai
Koryu Kyokai

Tsuchiya,
Nagata

Gotemba 0550-82-4426
gia@mail.wbs.ne.
jp

https://www.gia-
gotemba.com/

Fujisan Kyoshitsu
(Em frente ao Gotemba Shogako)
(Gotemba-shi Hagiwara 358-4)

Aula de reforço para alunos estrangeiros
residentes na cidade.

Sábado
9：30～15：00

Criança (Sho-
chugakusei)

Gratuito
Contacte a
organização
antecipadamente

11
Atami Kokusai Koryu
Kyokai

Naito,
Kuriki,
Nakamura

Atami 0557-86-6233
kokusai@atami-
ai.jp

Atualmente em
renovação (julho
de 2020)

Nihongo Kyoshitsu
Kouminkan, Atami Shiyakusho
Kaigishitsu
(Atami-shi Chuo-cho 1ban 1go)

Estuda-se não só a língua japonesa, mas também
a cultura e os costumes do Japão de forma
divertida. Ensina-se cuidadosamente, adaptando
ao nível e objetivo de cada aluno.

Sexta
10：00～11：30

Qualquer pessoa 500 ienes/mês
Contacte a
organização
antecipadamente

12
Ito Kokusai Koryu
Kyokai

Ito 0557-32-4666
iair-pr@i-
younet.ne.jp

http://www.iairito
.jp/

Ito Nihongo
Kyoshitsu

Ito Kokusai Koryu Kyokai
Kaigishitsu
(Ito-shi Matsukawa-cho 3-4 Oota
Biru 2º andar)

Ensina-se a língua japonesa em aulas
individuais utilizando materiais de acordo com
a necessidade e conhecimento do japonês de
cada aluno.

Segunda / Quinta
10：00～11：30
13：00～14：30

Qualquer pessoa 100 ienes/dia
Diretamente no
local

13
Shimoka-shi Shinko
Kosha

Kanazashi,
Hamazaki

Shimoda 0558-23-5151
ss-
world@vmail.plal
a.or.jp

http://shimoda.mai
n.jp/

Gaikokujin no Tameno
Nihongo Kyoshitsu

Shimoda Shiritsu Chuo Kominkan
Kaigishitsu
(Shimoda-shi 4 chome 6-16)

Membros do grupo voluntário "Shimoda Nihongo
no Kai" ensinam de acordo com o nível do
aluno, utilizando textos.

Sábado
13：30～15：30
(cerca de 36 aulas por
ano)

Estrangeiros que
moram ou
trabalham em
Shimoda ou
arredores

Gratuito
(há custo para o
texto e recreação)

Contacte a
organização
antecipadamente
ou compareça
diretamente no
local. Preencher
formulário de
inscrição

14

Fuji-shi Tabunka
Danjo Kyoko
Sankaku-ka Kokusai
Koryu Shitsu

Watanabe
Yuka

Fuji 0545-55-2704

si-
kokusai@div.city
.fuji.shizuoka.j
p

https://www.city.f
uji.shizuoka.jp/sp
/machi/c1102/fmerv
o00000071e1.html

Gaikokujin no Tameno
Nihongo Kyoshitsu

No ano de 2020: Fuji-shi Bunka
Kaikan Rose Theatre
(Fuji-shi Tadehara-cho 1750)
 A partir de 2021: Fuji-shi
Firance
(Fuji-shi Motoichiba 432-1)

É um curso com conteúdo amplo onde, além da lí
ngua e cultura japonesa, estuda-se sobre
prevenção de desastres, segurança no trânsito,
modo de jogar o lixo, etc. Separa-se em grupos
de acordo com o conhecimento da língua
japonesa e realiza-se aulas gerais, aulas em
grupos e aulas individuais.

Quartas de maio a
outubro
19：00～20：30
(Total de 20 aulas)

Adulto (mora ou
trabalha na
cidade de Fuji)

2.000 ienes para
texto

Contacte a
organização
antecipadamente
Inscrições no iní
cio de abril,
todos os anos

Fuji
Hiragana Tamago
Class

Fuji-shi Koryu Plaza
(Fuji-shi Fuji-cho 20-1)

Para que a criança tenha uma vida escolar
plena, damos suporte para preparar a criança
para o ingresso na escola primária (shogako),
com orientações sobre a escrita de Hiragana,
contação de estórias infantis, etc.

Aos domingos de
novembro a março
13：00～14：00
(Total de 15 aulas)

Crianças
estrangeiras com
previsão de
ingresso nas
escolas primárias
públicas da
cidade de Fuji,
em abril.

Gratuito
Contacte a
organização
antecipadamente

Fuji
Manabou! Hanasou!
Nihongo

Fuji-shi Koryu Plaza
(Fuji-shi Fuji-cho 20-1)

Estuda-se a conversação do japonês utilizado
na vida diária (nível iniciante)

Domingo
14：30～16：00
（Curso de 10 aulas
cada temporada, 4
temporadas por ano)

Adulto (mora ou
trabalha na
cidade de Fuji)

2.000
ienes/temporada
(10 aulas)
(texto à parte 700
ienes)

Contacte a
organização
antecipadamente

Fuji
Grupo Gakushu
(Aulas em grupo)

Fuji Ekikita Machizukuri Center
(Fuji-shi Heigaki Honcho 6-13)

Separa-se em níveis e estuda-se utilizando os
materiais do teste de proficiência da língua
japonesa de acordo com cada nível.

Domingo
Horário diferente para
cada classe
(Cada aula dura 1 hora
e 30 minutos)

Adulto (mora ou
trabalha na
cidade de Fuji)

3.200 ienes/16
aulas
(texto à parte)

Contacte a
organização
antecipadamente

Fuji
Kojin Lesson
(Aulas individuais)

Fuji-shi Kokusai Koryu Lounge
FILS
(Fuji-shi Fuji-cho 20-1 dentro
do Fuji-shi Koryu Plaza)

Estuda-se a língua japonesa necessária na vida
diária, em aulas individuais. O aluno pode
escolher o dia da semana, horário e o conteúdo
dos estudos.

Qualquer hora dentro
do horário de
funcionamento do
Fujishi Kokusai Koryu
Lounge FILS

Adulto, criança
(mora ou trabalha
na cidade de
Fuji)

2.000 ienes/10
aulas
(texto à parte, se
necessário)

Contacte a
organização
antecipadamente
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Fuji
Oyako de Manaberu
Nihongo no Hiroba

①Hiromi Machizukuri Center
(Fuji-shi Ishizaka 470-5)
②Fujimidai Machizukuri Center
(Fuji-shi Fujimidai 6-1-1)

O aluno pode escolher o conteúdo das aulas. É
uma  oportunidade para que pais e filhos
estrangeiros possam estudar juntos.

Sábados designados
antecipadamente (20
aulas por ano)

Pais e filhos com
raízes
estrangeiras que
moram na cidade
de Fuji (só
adultos ou só
crianças também
podem participar)

Gratuito
Diretamente no
local

15 Fuji Nihongo no Kai
Suzuki
Takehisa

Fuji 080-5112-7175
take229@hotmail.c
o.jp

Kobetsu Gakushu
(Aulas individuais)

Fuji-shi Kokusai Koryu Lounge
FILS (Fuji-shi Fuji-cho 20-1
dentro do Fuji-shi Koryu Plaza)
Machizukuri Center e outros

Estudos em aulas individuais de acordo com o
interesse do aluno.

Decide-se após
conversar com o aluno

Adulto, criança
2.000 ienes/10
aulas
(texto à parte)

Contacte a
organização
antecipadamente

16
Fujinomiya-shi
Kokusai Koryu
Kyokai (FAIR)

Katsumata
Daisuke

Fujinomiya 0544-22-8111
info@fair-
fujinomiya.com

https://www.fair-
fujinomiya.com/

FAIR Nihongo
Kyoshitsu

Fujinomiya Ekimae Koryu Center
(Fujinomiya-shi Chuo-cho 5-7)

Estuda-se em salas separadas em 4 níveis

Terça　19:00～20:30
3 temporadas por ano
(maio a julho,
setembro a novembro,
janeiro a março)
10 aulas por temporada

Adulto
3.000
ienes/temporada
(10 aulas)

Contacte a
organização
antecipadamente
Preencher formulá
rio de inscrição


