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↓Ler os itens abaixo até o final.  

□ Aos que não têm confiança na leitura de hiragana/katakana: estudar por 

conta própria os caracteres. 

 

□ Visitar o site “まるごとの ことば” (http://words.marugotoweb.jp/) 

Neste site, você poderá obter a lista de palavras de cada lição. 

 

 

 

□ Visitar o site “まるごと＋ (Marugoto＋ A2)”: http://a2.marugotoweb.jp/ 

O site  “まるごと＋  (Marugoto＋)” foi elaborado para as pessoas que 

utilizam o livro “Marugoto língua e cultura japonesa (Básico 1 (A2))”. É 

possível ver em japonês e inglês. 

 

 

 

□ Visitar o site “まるごと＋ (Marugoto＋ A1)”: http://a1.marugotoweb.jp/ 

Como A1 (Introdutório) é o nível anterior ao A2; este site é indicado para 

aqueles que querem fazer uma revisão dos assuntos tratados anteriormente. 

 

  

http://words.marugotoweb.jp/
http://a2.marugotoweb.jp/
http://a1.marugotoweb.jp/
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だい１か 東京
とうきょう

に すんでいます 

 (pág. 25) 

Vて います  profissão, estudo ou localização atual 

 

 

 

 

 

 

 

“V ています” pode representar diversos significados; mas nesta lição será utilizada para 

expressar a profissão; o estudo ou a localização atual.  Para expressar os assuntos acima na 

língua portuguesa; utiliza-se a forma presente (ex.: eu trabalho; ele estuda; etc.). Mas como em 

japonês ao dizer “しごとをします” e “べんきょうします” estaremos falando de ações futuras, 

precisa-se tomar cuidado ao utilizá-las. 

★Sobre a flexão dos verbos (Vます→Vて); consulte as pág. 144 e 145 do livro didático. 

 

※Vamos tentar nos expressar falando de si mesmo. 

Can-do 1 Falar de forma simples sobre onde você e sua família moram e o que fazem. 

Can-do 2 Falar em que língua conversa com os familiares e amigos. 

 Você está num encontro conhecendo vários japoneses e todos estão se 

apresentando dizendo onde moram e trabalham, sobre as famílias e sobre os 

idiomas que dominam. Você será a próxima pessoa se apresentar? Consegue 

fazer a sua apresentação em japonês? Vamos tentar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すきなこと・しゅみ (o que gosta, hobby) 

Atualmente, qual seu hobby? 

 しごとを します → （ しごとを しています ） 

 べんきょう します → （ ） 

 はたらきます → （ ） 

 すみます → （ ） 

 
você 

Ouça e faça shadowing* do áudio da lição 1. 

*Shadowing é uma técnica de aprendizagem no qual ouve-se concentradamente o modelo do áudio e 
reproduz-se oralmente, não ao mesmo tempo e nem após ouvir o texto todo, mas imediatamente após as 
falas, como se fosse uma sombra que nos acompanha. 


