
★☆☆：Fiz, mas não consegui fazer bem

★★☆：Fiz

★★★：Consegui fazer muito bem!

Tópico Cap. Nº Can-do Avaliação Comentários

1° Cumprimentar ☆☆☆

2° Identificar letras em japonês ☆☆☆

3° Falar palavras relacionadas à sala de aula ☆☆☆

4° Escrever o seu nome e o país de origem ☆☆☆

5° Falar sobre si próprio de forma simples ☆☆☆

6° Ler um cartão de visita ☆☆☆

7° Falar sobre a família de forma simples ☆☆☆

8° Falar olhando a foto da família ☆☆☆

9° Falar sobre a comida predileta ☆☆☆

10° Oferecer bebida a alguém ☆☆☆

11°
Falar sobre os seus costumes

relacionados ao café da manhã ☆☆☆

12° Falar sobre o seu prato preferido ☆☆☆

13°
Combinar com um amigo um local

para almoçarem juntos ☆☆☆

14° Ler o cardápio ☆☆☆

15° Fazer um pedido simples na lanchonete ☆☆☆

16° Falar em que tipo de casa mora ☆☆☆

17° Falar o que há em casa ☆☆☆

18°
Escrever um e-mail convidando um

amigo para vir em sua casa ☆☆☆

19°
Ajudar ou pedir ajuda para deixar algo

em algum lugar ☆☆☆

20°
Visitar a casa de alguém/receber visita

de seus amigos em sua casa ☆☆☆

21° Apresentar a sua casa ☆☆☆

22°
Ler o nome e o endereço que estão na

área fora de casa ☆☆☆

23° Falar sobre o horário para realizar algo ☆☆☆

24° Falar sobre um dia do seu cotidiano ☆☆☆

25° Falar sobre a sua programação da semana ☆☆☆

26° Falar sobre quando será realizada a festa ☆☆☆

27° Escrever um cartão de aniversário ☆☆☆

５
せいかつ
A vida

9

10

３
たべもの
Comida

5

6

４
いえ
Casa

7

8

MARUGOTO Can-do Check (Introdutório(A1) KATSUDO)

１
にほんご
Língua

japonesa

1

2

２
わたし
Eu

3

4

© 2017 Fundação Japão em São Paulo. Todos os direitos reservados.



★☆☆：Fiz, mas não consegui fazer bem

★★☆：Fiz

★★★：Consegui fazer muito bem!

Tópico Cap. Nº Can-do Avaliação Comentários

MARUGOTO Can-do Check (Introdutório(A1) KATSUDO)

28° Falar sobre passatempos ☆☆☆

29° Falar sobre o que faz no dia de folga ☆☆☆

30° Ler pôsteres e calendário de eventos ☆☆☆

31° Falar se irá ou não a um evento ☆☆☆

32° Falar se sairá ou não com os amigos ☆☆☆

33° Ler as placas nos táxis e nas estações ☆☆☆

34°
Tomar um táxi, mostrar uma anotação

e falar o destino desejado ☆☆☆

35° Falar como ir até o destino ☆☆☆

36° Olhar o mapa e falar como chegar ao destino ☆☆☆

37°
Falar por telefone sobre a sua localiza

ção no momento ☆☆☆

38° Ler o horário de funcionamento da loja ☆☆☆

39° Falar sobre as coisas que quer comprar ☆☆☆

40° Falar onde comprar as coisas que quer ☆☆☆

41° Falar o que acha das mercadorias da loja ☆☆☆

42° Ler o preço de uma mercadoria ☆☆☆

43° Fazer compras numa loja ☆☆☆

44° Ler um blog curto ☆☆☆

45° Falar o que fez no dia de folga ☆☆☆

46°
Falar de forma simples sobre o que

achou o que fez no dia de folga ☆☆☆

47°
Escrever um texto curto no blog sobre

o dia de folga ☆☆☆

48° Ler um e-mail simples ☆☆☆

49° Falar o que fez durante uma viagem ☆☆☆

50° Falar aonde quer ir na próxima viagem ☆☆☆
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