Cursos de Japonês
Onde? Tokyo, histórica capital do Japão
A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os
participantes aprendem Japonês rapidamente e com sucesso na nossa conceituada escola.

Tokyo
Tóquio é uma cidade com uma história riquíssima. É, desde 1869, a
capital do Japão e onde se encontra a residência oficial do Imperador.
A mistura da tradição secular japonesa com a modernização das
tecnologias do Séc. XXI é visível no dia-a-dia da cidade e um dos
pontos de maior interesse. É uma das cidades mais procuradas pelos
turistas na Ásia e torna-se, naturalmente, o local ideal para um Curso
de Japonês. A mistura da aprendizagem da língua durante as aulas
com a prática da mesma fora das aulas é a grande mais-valia dos
diferentes programas oferecidos pela escola.

A Escola oferece os seguintes Programas
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Japonês Geral
Curso prático de Conversação
Cursos de Verão
Cursos para Estudantes Séniors
Aulas particulares
Japonês para Negócios
Japonês para Negócios (Clientes Corporativos)

Curso Geral
O Curso Geral é para alunos que desejam dominar a
língua japonesa. O Curso consiste em em oito níveis de
10 semanas cada. Vinte aulas por semana, num total de
200 aulas por período. O Nível 1 é para iniciantes e o
Nível 8 para alunos avançados. Os alunos são colocados
no nível adequado após um teste de avaliação.

Curso Prático de Conversação
O Curso prático de Conversação é um Curso pensado para alunos de nível iniciante ao intermediário (CEFR,
A1 para B1 inferior). A ênfase é dirigida ao uso imediato da língua através do desenvolvimento de habilidades
de comunicação em Japonês. Este Curso é composto por 5 níveis. O currículo é feito em unidades de uma
semana e os alunos podem completar o nível ao concluírem 4 unidades.

Curso Intensivo de Verão
Cursos Especiais Intensivos de três semanas em Agosto. São
três os cursos disponíveis:
•
•
•

Curso de Gramática e Conversação
Curso de Preparação para Proficiência (JLPT)
Curso de de Comunicação Empresarial em Japonês.

Aulas Particulares
Para satisfazer as diferentes necessidades dos alunos,
proporcionamos flexibilidade quanto ao conteúdo do curso,
ritmo de aprendizagem, livros de textos, hora e local. Os
currículos do Curso podem ser alterados e ajustados
conforme o progresso do aluno.

Curso de Japonês Geral
Curso

20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão;
transfer à chegada e a Taxa de Inscrição da MultiWay estão incluídas
Não inclui Voos e Seguro
Nota
Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas
como referência
Japonês em Tokyo
Total

2 sem
1.994 €

3 sem
2.687 €

4 sem
3.380 €

8 sem
6.155 €

12 sem
8.929 €

24 sem
17.251 €

Visto
Os estudantes Portugueses podem entrar no Japão e permanecer até 90 dias sem solicitar um visto com
antecedência. No caso de o estudante optar por um Curso de duração superior a 6 meses é necessário
solicitar um visto de estudante.
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