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Caso esteja interessado, favor dirigir-se ao balcão de informação e consultas, no andar térreo de 
Centro Intercâmvio Internacional de Okayama e efetuar a inscrição. 

 

＜Duração do curso＞ Abril de 2022 ～ Março de 2023 (Inscrições começam em 1de Abril de 2022) 

＜Nível＞ Básico ～ Médio 

＜Taxa da aula＞ Gratuito. Porém, É necessário a inscrição como membro do Centro Intercâmbio 
Internacional de Okayama (taxa de 2.000 ienes). 
As taxas de adesão não serão reembolsadas após a inscrição. 

＜Capacidade de class＞25 alunos 
Um aluno pode assistir até duas aulas por semana, mas por favor note que 
nem sempre podemos satisfazer seus desejos. 

Dias da semana Horário 
Capacidades 

de alunos 
Nível 

Local : Centro de intercâmbio 

Internacional de Okayama 

Terça-feira 
10:00－11：40 ○ 

25 alunos 

básico 

～ 

médio 

Sala de reuniões do sexto 

andar. 

18：30－20：10 ● 

Quarta-feira 
10：00－11：40 ○ 

18：30－20：10 ○ 

Quinta-feira 10：00－11：40 ● 

Sexta-feira 10：00－11：40 ○ 

Sábado 15：10－16：50 ○ 

Nós feriados não haverá aulas. 
＜Público alvo＞ Os estrangeiros quem residem na província de Okayama 

＜Observações＞ As inscrições estão abertas a todos com exceção a quem: 
não pode assitir aulas por um ano inteiro/ quem já está estudando em alguma 
Escola Japonesa/ Já possui N2 ou mais do exame de JLPT 

＜Professores: Grupo de Professores da Língua Japonesa (voluntários)＞  

（○） OJC（One Japanese Center） Centro da Língua Japonesa de Okayama 

（●） ONN（Okayama Nihongokyoshi Network） Network dos Professores da Língua 
Japonesa de Okayama 

Organizado pela Fundação de Intercâmbio Internacional da Província de Okayama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE LÍNGUA JAPONESA  (2022) 
 

  

Para inscrição e mais informações. Por favor entrar em contato abaixo. 
 Ao Balcão de Informações e Consultas da Função de 
Intercâmbio Internacional da Província de Okayama (OPIEF - 
Okayama Prefectual International Exchange Foundation)      
(De Segunda a Sábado. 9:00～17:00) 
〒700-0026 Okayama-shi, Kita-ku, Houkan-chou 2-2-1, 
KOKUSAI KOORYUU CENTER 
TEL 086-256-2914 FAX 086-256-2489  E-mail： info@opief.or.jp   
URL：  http://www.opief.or.jp 

 


