
JAPONÊS   MANAUS 



O amor de um pai 

pelo filho deu 

origem ao método 

Kumon de estudo. 

Toru Kumon, fundador. 



1954 

Toru, Kumon, professor de Matemática do ensino 

médio começou a oferecer ao filho Takeshi uma 

educação baseada no conceito de autoinstrução. 

Ele elaborou para o filho numerosos problemas de 

cálculo em folhas soltas de papel. Essa foi a 

origem do método Kumon. 



1980 

É estabelecida uma empresa afiliada do Kumon 

em São Paulo. 

1984 

É lançado o material de Japonês (para estrangeiros) 



2007, 2008, 2009 

Unidade Kumon Japonês atinge marca de 100 

alunos 

2016 

Unidade Kumon Japonês ganha prêmio de 15 anos 

2001 

Aberta a unidade Kumon Japonês em Manaus pela 

orientadora Ayako Umetsu. 



Presente em 49 países 

Mais de 4,2 milhões de alunos 



Orientadora Profa. Ayako Umetsu 

Kumon Japonês Manaus 

• Japonesa nativa; 

• 23 anos trabalhando com 

ensino do idioma japonês; 

• Fez cursos no Brasil e no 

Japão. 

 



• Autonomia; 

• Pró-atividade; 

• Disciplina; 

• Auto-didatismo. 

O Kumon tem como objetivo 

formar indivíduos mentalmente 

sãos, capazes de desbravar de 

modo independente os caminhos 

em sua vida. 



Pontos Fortes do Método Kumon 
1. ORIENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
 

O Kumon é um método de aprendizagem 

individualizada que permite a cada aluno 

estudar em um nível confortável. 

 

Os alunos ficam motivados para aprender e 

experimentam uma sensação de realização . 

3. MATERIAL DIDÁTICO PROGRAMADO 
 

O material didático do Kumon foi elaborado 

para que os alunos iniciem resolvendo 

exercícios fáceis, os quais vão ficando mais 

complexos em pequenas etapas.  

 

Isso permite a cada aluno estudar em um nível 

adequado e avançar sem problemas pelo 

material didático. 

 

2. AUTOINSTRUÇÃO 
 

O Kumon valoriza a autoinstrução, 

incentivando os alunos a ler o conteúdo do 

material didático, pensar e fazer os exercícios 

por conta própria.  

 

A capacidade de estudar com independência 

ajuda os alunos a se tornar proativos e auxilia-

os na busca de seus objetivos e aspirações. 

4. ORIENTADORES KUMON 
 

Identificam o que cada aluno é capaz de fazer 

e buscam trazer à tona seu potencial.  

 

Com base em suas observações, os 

orientadores prestam apoio efetivo para 

garantir que o estudo ocorra no ponto ideal 

para cada aluno. 

 



Objetivo do Curso 

LER e  

INTERPRE-
TAR 

(texto) 

ESCREVER 

(ideogramas) 

COMPREEN
DER 

(audição) 

FALAR 

(vocabulário e 
pronúncia) 



Método 

Estudo diário: 2x por semana em sala 

de aula em casa nos demais dias. 

 

 Ouvir CD Kumon. 

 Ler frases e textos. 

 Praticar escrita. 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 

Sala de aula Em Casa Em Casa 

5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Sala de aula Em Casa Em Casa 

CRONOGRAMA DE ESTUDO 

Duração da aula 

• Crianças até 11 anos: de 30 a 45 min 

• Adultos: 45 a 60 min 



3 estágios 

6 estágios 

3 estágios 

3 estágios 

Material Didático 

Material elaborado para a autoinstrução 

com traduções e explicações completas 

em português, desenvolvido 

especialmente para brasileiros. 

CERTIFICADO 


