
Nest21 日本語学院
Nest21 Japanese Language School

Início do Curso Online de Japonês!

☆ Aulas em Grupo (turmas)

Aulas de 60 min, 1 aula por semana, total de 15 semanas.

・aulas de conversação

・preparatório para teste de proficiência (JLPT)

・japonês para negócios (conversação)

・curso de e-mails comerciais

☆ Aulas Individuais

Aulas de 30 min, de 2 a 5 aulas por semana (a escolher) 

Pacotes de aulas: 10 lições, 15 lições, 20 lições

A primeira aula (experimental) é gratuita! 

※ Faremos o possível para atender o seu horário de aula desejado. 



Curso Online da Escola de Língua Japonesa Nest21

Nosso curso online nasceu para atender às mais diversas demandas,
como preferir estudar num ambiente seguro, não ter tempo de 
deslocamento até a escola ou querer aprender com nativos 

aproveitando as horas de folga. 
Por ser online, até mesmo pessoas que moram no exterior podem se sentir à vontade 
para juntar-se a nós.

Aulas em Grupo Sábados ou Domingos 10：00 às 11：00 ou 13：00 às 14：00 (horário do Japão)

As aulas em grupo são ministradas em pequenos grupos de até 6 pessoas, para que você
possa relaxar e participar das aulas. Além disso, você pode escolher um curso adequado ao 
seu objetivo, como conversação, JLPT, conversação para negócios e e-mail comercial, e 

prosseguir com o aprendizado de forma eficaz.

Aulas Individuais
Se você mora no exterior, entre em contato conosco!
Nossa equipe irá propor um curso adequado aos seus objetivos de aprendizagem e de acordo 
com seu fuso horário.

Durante a semana – Horário a combinar



①

• Escolha uma modalidade

Aulas em Grupo ou Aulas Individuais

②

• Aulas em Grupo

escolha um curso

• Aulas Individuais

escolha o dia, horário e quantidade de aulas 

③
• Solicite uma aula experimental gratuita
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