
Nível Descrição Geral Estágio O que Aprende No de palavras No de kanji Frases com

1 4A
・Leitura de hiragana (46 caracteres)

・Ordem dos hiragana na tabela de hiragana

・Leitura de palavras e frases básicas

109 palavras - 2 a 3 palavras

2 3A

・Escrita de todos os hiragana

・Leitura e escrita de frases compostas por três palavras

・Palavras usadas no cotidiano (substantivos, verbos e 

adjetivos)

132 palavras 

(total: 241 

palavras)

- 2 a 3 frases

3 2A
・Leitura e escrita de katakana

・Compreensão de histórias simples

162 palavras 

(total: 403 

palavras)

- 4 a 5 frases

4 A

・3 sentenças padronizadas básicas – “afirmativo e 

negativo”

(frases substantivas, verbais e adjetivas)

・Contexto de textos curtos sobre situações do cotidiano

171 palavras 

(total: 574 

palavras)

58 kanji 240 caracteres

5 B
・Leitura on e kun dos kanji

・Pretérito das 3 sentenças padronizadas básicas

・Expressões de tempo, lugar, preço e quantidade

287 palavras 

(total: 861 

palavras)

63 kanji (total 

121 kanji)
280 caracteres

6 C

・Regras de ordenação das palavras dentro de uma frase

・Uso das principais partículas

・Pronomes demonstrativos, expressões interrogativas e 

advérbios

208 palavras 

(total: 1.069 

palavras)

64 kanji (total: 

185 kanji)
280 caracteres

7 D
・Flexões verbais e regras de uso

・2 estilos de frases, significados e formas de uso

270 palavras 

(total 1.339 

palavras)

80 kanji (total 

265 kanji)
300 caracteres

8 E
・Expressões de pedido, possibilidade, suposição e convite

・Verbos como modificadores de substantivos

270 palavras 

(total 1.609 

palavras)

82 kanji (total 

347 kanji)
900 caracteres

9 F

・Expressões imperativas, condicionais, explicativas, etc.; 

relação lógica entre duas frases

・Expressões de final de frase relacionadas a aspiração, 

dever, permissão, proibição, experiência, advertência; 

compreensão de sentimento e intenção do locutor

310 palavras 

(total 1.919 

palavras)

81 kanji (total 

428 kanji)
900 caracteres

O material didático para iniciantes é direcionado 

para quem irá estudar japonês pela primeira vez 

e apresenta o básico da língua japonesa. O aluno 

irá aprender a ler e escrever o hiragana e o 

katakana e a compreender frases elementares. 

E, com o CD, irá começar a desenvolver sua 

capacidade de compreensão auditiva.

Iniciante

O material didático do nível básico é direcionado 

para quem já sabe ler e escrever hiragana e 

katakana. O aluno aprenderá kanji e cerca de 

1.500 palavras novas, além de exercitar a 

compreensão de textos. 

Ao concluir o estágio F, o aluno será capaz de 

prestar o nível N4 do Exame de Proficiência em 

Língua Japonesa.

Básico



Nível Descrição Geral Estágio O que Aprende No de palavras No de kanji Frases com

10 G

・Diversas expressões verbais, incluindo verbos transitivos e 

intransitivos, expressões de dar e receber, e de respeito

・Expressões que denotam o próprio sentimento como 

suposição, desejo, hipótese, etc.

・Expressões que denotam o próprio nível de julgamento 

como rumor, suposição, etc.

340 palavras 

(total 2.259 

palavras)

80 kanji (total 

508 kanji)
1.000 caracteres

11 H

・Expressões que denotam influência sobre terceiros como 

requisição, expressões causativas, etc.

・Expressões que denotam influência de terceiros como 

causa, motivo, voz passiva, etc.

490 palavras 

(total 2.749 

palavras)

80 kanji (total 

588 kanji)
1.100 caracteres

12 I

・Expressões que denotam sequência lógica,

incluindo conjunções

・Expressões que enfatizam o grau do próprio

sentimento como afirmação (categórica) e dupla

negação

・Diversas expressões de respeito, apreciação e

modéstia

490 palavras 

(total 3.239 

palavras)

80 kanji (total 

668 kanji)
1.300 caracteres

13 J

・Por meio da leitura de diversas obras literárias tem o 

contato com inúmeros vocábulos e desenvolve a 

compreensão da língua japonesa.

・Aprimora a capacidade de elaborar frases alterando a 

ordem das palavras mantendo o sentido da frase.

14 K

・Por meio da leitura e compreensão de diversas obras 

literárias aprendem-se inúmeros vocábulos.

・Desenvolve-se a capacidade de utilizar diversas expressões 

sem mudar o significado da frase. Aprimora a capacidade de 

responder as questões com objetividade, adequando às 

expressões de final de frase nas respostas.

15 L

・Por meio da leitura e compreensão de diversas obras 

literárias aprendem-se inúmeros vocábulos.

・Desenvolve ainda mais a capacidade de flexionar 

expressões da língua japonesa.

・Aprimora a capacidade de responder às perguntas com 

suas próprias palavras.

O material didático do nível intermediário é 

direcionado para quem já têm um conhecimento 

razoável de japonês. O aluno aprenderá kanji e 

cerca de 1.300 palavras novas, além de exercitar 

a compreensão de textos longos. 

Ao concluir o estágio I, o aluno será capaz de 

prestar o nível N3 do Exame de Proficiência em 

Língua Japonesa.

Intermediário

Com as habilidades adquiridas até o estágio I, a 

partir do estágio J, o aluno terá contato com 

textos originais de diversos gêneros, como a 

literatura clássica, textos científicos e 

informativos, tendo a tradução como referência. 

Também terá como objetivo aumentar a sua 

compreensão da língua japonesa e desenvolver 

as capacidades de síntese e de responder 

questões de interpretação de texto, estudando 

textos com até 6000 letras. 

Com a conclusão do estágio L, o aluno terá 

domínio de aproximadamente 1000 kanji e 6.380 

vocabulários, tornando-se apto a prestar o nível 

N2 do Exame de Proficiência em Língua 

japonesa.

Avançado

Contato com 10 obras clássicas da literatura 

japonesa e textos referentes à cultura japonesa.

Contato com 8 obras clássicas da literatura 

japonesa e textos referentes à cultura japonesa.

Contato com 9 obras clássicas da literatura 

japonesa e textos referentes à cultura japonesa. 

Textos com até 6.000 caracteres.


