
Cursos do 2º semestre de 2020: Período de Outubro de 2020 até Março de 2021.

Nº
Tipo de

curso / Área

Disciplina

(em português) 
Vagas 

Data de chegada

ao Japão 

Data de término

(previsão)
 Objetivo

Ocupação atual; Habilitação; 

Conhecimento 

Nome da Entidade 

proponente /  Centro 

da

JICA responsável

Nome e Contato do responsável 

1
Individual / 

Educação

Iniciativas das 

comunidades nikkei do 

Japão e das entidades de 

apoio aos estrangeiros 

2 06/12/2020 20/03/2021

Compreensão, por parte dos bolsitas, da realidade das comunidades de nikkeis e da interação multicultural do Japão, e aquisição de 

conhecimentos e visões orientadas para resolução de questões pertinentes. 

1. Compreensão, por meio de atividades na região de Tsurumi,  dos tipos de problema que os estrangeiros enfrentam, e como vivem na 

sociedade. Em Tsurumi, a cidade da interação multicultural, vivem muitos nikkeis e famílias imigrantes de diferentes países.

2. Compreensão das barreiras culturais e linguísticas e dificuldades no estudo, enfrentadas pelos filhos de nikkeis e crianças que 

possuem vínculo com países estrangeiros que cursam escolas públicas de ensino fundamental ciclos 1 e 2, ou escolas livres. A partir 

dessa compreensão, conhecer a realidade japonesa de educação para imigrantes.

3. Assimilação da realidade japonesa de educação para imigrantes, por meio da participação nos trabalhos de rotina da nossa entidade, 

como assistente.

4. Participação conjunta no planejamento e execução de eventos de interação multicultural e programas de educação multicultural, 

realizados em colégios e faculdades e salas de intercâmbio internacional e outros locais da região, como ponte para concretização da 

sociedade da interação multicultural .  

5. Aulas teóricas (conteúdo): Comunidades nikkeis do Japão; política japonesa para interação multicultural; atividades da nossa 

entidade; educação para crianças com vínculo no exterior; sistema educacional do Japão; serviços de atendimento para população 

estrangeira, e outros temas.

6. Aulas práticas: Escolas livres; cursos pós-horário de aula das escolas de ensino fundamental ciclo 1; cursos de língua japonesa para 

adultos; cursos de apoio para crescimento profissional.

7. Visitas: Escolas públicas de ensino fundamental ciclos 1 e 2 e de ensino médio; escolas de especialização; salas de intercâmbio 

internacional; subprefeituras; comissões de educação; empresas dirigidas por nikkeis; Consulados; Embaixada; e outros locais.

8. Relatório de atividades: Em estudo.

Profissionais que apreciem o convívio 

com crianças, e que tenham interesse 

em atividades sociais; desejável 

profissionais que tenham experiências 

como professor do idioma japonês, 

professores de inglês/matemática, 

psicólogos, professor de informática e 

funções equivalentes. 

Idade: 21 a 45 anos 

Idioma : Japonês Nível N3,  Português 

ou Espanhol

ABC Japan

(organização sem

fins lucrativos)

(JICA Yokohama)

Resp.: Yumiko Watanabe(Ms) 

e-mail: info@abcjapan.org 

site:https://www.abcjapan.org

2
Individual / 

Educação

Aprimoramento da 

capacidade de ensino de 

língua japonesa e das 

matérias didáticas, e 

auxílio nas adaptações 

nas aulas preparatórias 

voltadas aos alunos 

estrangeiros utilizando 

seu idioma nativo

1 11/01/2021 26/02/2021

Assimilar o sistema educacional do Japão e métodos de ensino de língua japonesa para alunos de ensino fundamental ciclos 1 e 2, por 

meio do apoio, em língua materna, para ensino de língua japonesa e de disciplinas escolares, e possibilitar a aplicação dos métodos 

assimilados nas comunidades nikkei locais. 

• Aprendizagem de métodos de ensino da língua japonesa e métodos de apoio para crianças estrangeiras.

• Compreensão sobre simbiose multicultural das escolas japonesas de ensino fundamental ciclos 1 e 2.

• Aplicação do know-how sobre métodos de ensino de língua japonesa e outros, adquirido neste curso, nas comunidades nikkeis de seu 

país, depois de retornar. 

• Segundas-feiras: Aula prática de ensino da língua japonesa e de orientações para adaptação, no curso internacional das escolas 

municipais de ensino fundamental ciclos 1 e 2 e ensino obrigatório, da cidade de Yokohama.

• Terças-feiras: Explicação em língua materna nas orientações das escolas; aula prática de ensino no curso internacional das escolas de 

ensino fundamental ciclos 1 e 2, da proximidade.

• Quartas-feiras: Aula prática de ensino de língua japonesa e disciplinas escolares nos cursos preparatórios (pré-classes).

• Quintas-feiras: Aula prática de ensino de língua japonesa e disciplinas escolares nos cursos preparatórios (pré-classes).

• Sextas-feiras: Aula prática de ensino de língua japonesa e disciplinas escolares nos cursos preparatórios (pré-classes). 

Local previsto para treinamento: Instalações do polo de apoio de língua japonesa "Himawari" (1ª opção)

Escola municipal de ensino fundamental ciclos 1 e 2 e ensino obrigatóio da cidade de Yokohama (2ª opção)

Atuar no  ensino de língua japonesa 

para ensino fundamental  1 e 2, e na 

produção de material didático;

Experiencia: superior a 6 meses.

Idioma: Japonês (Exame de Proficiência 

de Língua Japonesa N1), ou nível 

equivalente; 

Outros idiomas: Português  ou 

Espanhol

Seção de 

planejamento de 

escolas de ensino 

fundamental ciclos 1 e 

2, do Departamento 

de planejamento de 

educação escolar; da 

Secretaria da 

comissão de educação 

da cidade de 

Yokohama  

(JICA Yokohama)

Resp.: Umehara(Mr)

e-mail: ky-

nihongo@city.yokohama.jp

site: 

https://www.city.yokohama.lg.j

p/city-

info/yokohamashi/org/kyoiku/s

oshiki-gyomu/shidokikaku.html

Programa de Treinamento para Comunidade Nikkei (Promoção da Interação Multicultural / Cooperação para Comunidades  Nikkeis no Japão) 

- Listagem geral de cursos propostos  pela JICA (conteúdo detalhado) -



3
Individual / 

Educação

Assistência social aos 

nikkeis  da Comunidade 

Brasileira no Japão

1 11/01/2021 12/03/2021

• Contribuir para o ensino da língua materna aos filhos de nikkeis residentes no Japão.

• Capacitar o bolsista para poder dar conselhos e apoios adequados, em língua materna, para a população que enfrenta problemas ao 

viver no Japão.

• Promover a compreensão mútua das culturas, por meio de apresentação da cultura brasileira e outras atividades, para as 

comunidades locais. 

• Compreensão das maneiras de solucionar os diferentes problemas enfrentados pelos nikkeis residentes no Japão.

• Criação de oportunidades para o bolsista vivenciar casos de sucesso, ao constatar que os brasileiros estão mais satisfeitos com a vida 

no Japão, e com esperança maior na sua vida pessoal. 

• Compreensão dos métodos para consolidar a identidade e a autoafirmação nas crianças, por meio da interação com filhos de 

brasileiros residentes no Japão, e do apoio para eles herdarem a língua e a cultura brasileiras.  

◊Contato com iniciativas da cidade de Kani e da Associação de Intercâmbio Internacional de Kani, e com a realidade dos brasileiros 

residentes no Japão.

◊Estágio nos postos de orientação "Vida" destinados para brasileiros residentes no Japão.

◊Ensino de língua materna e língua japonesa, e auxílio no estudo escolar, para filhos de brasileiros residentes no Japão.

◊Treino de apresentação, apresentando a cultura brasileira (nas escolas de ensino fundamental ciclo 1, e outros locais)

Residência: Brasil

Idioma Nativo: Português  

Outro Idioma: Japonês (Exame de 

Proficiência de Língua Japonesa N3) e 

Português

"Associação de 

Intercâmbio 

Internacional da 

Cidade de Kani" 

(organzação sem fins 

lucrativos)

(JICA Chubu)

Mayumi Kakamu(Ms.)     

e-mail: npokiea@ma.ctk.ne.jp 

site: http://frevia.nows.jp/

4
Individual / 

Educação

Educação maternal e 

infantil
1 11/01/2021 27/02/2021

Compreender sobre a educação infatil do Japão e as diferenças com o Brasil, e futuramente ser ponte de ligação entre Japão e Brasil. 

Capacidade de comunicação em japonês, compreensão da educação infantil do Japão. 

1. Aulas práticas: Auxiliar nas classes das escolas de educação infantil, e outras instituições. 

2. Visitas técnicas: Atividades dentro e fora da região.

3. Aulas práticas: Comunicação com os responsáveis das crianças e os funcionários da escola.

• Ter conhecimentos básicos ou 

interesse na educação maternal e 

infantil

• Pessoa que aprecie o contato com 

crianças, e que  esteja disposto a 

diverti-las durante o dia. 

Experiência: 3 anos  

Faixa etária: 21 a 50 anos  

Idioma japonês: superior a N3 (fluência 

em conversação) 

Outros idiomas: Português  

Cidade de Izumo

(JICA Chugoku)

OKADA Daisuke(Mr) IMAOKA 

Chihiro (Ms)   

e-mail: 

hoiku@city.izumo.shimane.jp 

Site:http://www.city.Izumo.shi

mane.jp/www/toppage/000000

0000000/APM03000.html

5
Individual / 

Educação

Educação maternal, e 

apoio no  ingresso 

escolar dos Nikkeis

2 11/01/2021 28/02/2021

Estudar sobre pré-escola e preparativos para ingresso na escola dos filhos de nikkeis brasileiros, e refletir sobre metodologias

relacionadas, e outros assuntos.

Obter conhecimentos e visões sobre a realidade das comunidades nikkei da região, e sobre as iniciatiavas orientadas para promoção da

interação multicultural.

Metodologias da educação pré-escolar e educação preparatória de ingresso na escola, para filhos de nikkeis brasileiros. 

1. Aulas práticas: Compreensão e prática de atividades e planejamento de pré-escolas (atividades educativas voltadas para ingresso na

escola; cuidados e auxílios na merenda escolar; preparação de eventos e participação) 

2. Visitas técnicas: Classes infantis de pós-horário de aula.

3. Aulas práticas: Suporte aos nikkeis da cidade de Izumo.

4. Aulas teóricas: Participação nas aulas de língua japonesa ministradas pela empresa AVANCE.

5. Visitas técnicas: Curso preparatório para ingresso na escola (Comissão de Educação da cidade de Izumo). Principal local de

treinamento: Escola maternal de Izumo, Nobi nobi Hiroba.

Desejável formação em educação 

infantil, ou experiência prática na área.  

Faixa etária: 21 a 50  anos 

Idioma japonês: superior a N3 (fluência 

em conversação) 

Outros idiomas: Português  

AVANCE

Corporation

(JICA Chugoku)

KOBAYASHI Hiromi(Mr);

e-mail: hiromi-

kobayashi@avance-corp.com       

site: http://www.avance-

corp.com/


