
【Português:ポルトガル語】Exemplos de situações do cotidiano tratadas na sugestão de currículo padrão

I Viver com saúde e segurança

01 Manter a saúde
(01) Receber tratamento em instituição médica

01 Informar o sintoma ao vizinho e lhe pedir conselho
02 Fazer os trâmites na primeira consulta
03 Ser atendido pelo médico
04 Perguntar ao médico sobre os métodos de tratamento

e os cuidados no dia-a-dia, e compreender a sua
resposta

(02) Tomar o remédio
01 Receber a receita médica na instituição médica, e

confirmar o seu conteúdo
02 Explicar o sintoma, e solicitar remédio
03 Compreender a explicação do farmacêutico sobre a

eficácia, modo de uso e os cuidados do remédio
(03) Cuidados com a saúde

01 Compreender a informação sobre as doenças
epidêmicas, e tomar medidas adequadas

02 Compreender a informação sobre a segurança
alimentar e de água potável

02 Garantir a segurança
(04) Preparar-se para acidentes, e tomar medidas

01 Compreender os diversos tipos de sinalização e
avisos (Cuidado com Alta Tensão, Cuidado com
Choque Elétrico, Proibida a Entrada, etc.)

02 Compreender o modo eficaz de trancar a porta
03 Telefonar para a polícia (110)
04 Avisar a pessoa próxima (em caso de crime, etc.)
05 Chamar a ambulância
06 Avisar a pessoa próxima (em caso de acidente, etc.)

(05) Preparar-se para catástrofes, e tomar medidas
01 Compreender o informativo, aviso ou placa da

prefeitura, e confirmar a situação do local
02 Compreender o local do refúgio, o modo de fuga, ou

perguntar a alguém
03☆ Compreender sobre terremoto
04 Proteger a si próprio (no momento do terremoto)
05☆ Compreender sobre tufão
06 Estar atento à previsão de tempo e à informação

sobre tufão, e compreender o seu conteúdo
07 Telefonar para o corpo de bombeiros e ambulância

(119) ou polícia (110) (no caso de incêndio, etc.)
II Garantir e manter a moradia

03 Garantir a moradia
(06) Garantir a moradia

01 Consultar a imobiliária
02 Escolher a região onde quer morar
03 Assinar o contrato de locação residencial
04 Solicitar o serviço de transportadora de mudanças
05 Realizar os trâmites necessários

04 Organizar o ambiente residencial
(07) Administrar o ambiente residencial

01☆ Compreender sobre os trâmites de inscrição
02 Fazer a inscrição (serviço de luz, gás, água, etc.)

III Fazer compras e utilizar serviços

05 Fazer compras e utilizar serviços
(08) Fazer compras e utilizar serviços

01 Procurar lojas que vendam objetos necessários
02☆ Saber utilizar os vários tipos de lojas, conforme o

objetivo
03 Procurar a loja que venda objeto determinado
04 Fazer compras em loja de departamento,

supermercado, loja de conveniência, loja de
eletrônicos, livraria, etc.

05 Ver as indicações do interior da loja ou perguntar ao
atendente, e procurar onde se vende o produto
almejado

06 Perguntar no balcão da loja
07 Perguntar ao atendente sobre o produto
08 Descobrir o preço
09 Perguntar as funções e o preço do produto
10 Ler a indicação do produto
11 Calcular o preço e a taxa do imposto
12 Pedir para experimentar a roupa
13 Pedir a mesma peça em cor diferente
14 Pedir para trocar o tamanho
15 Utilizar o cartão de pontos ou cupom de descontos
16 Utilizar o cartão de crédito
17 Escolher o produto necessário e comprar
18 Efetuar o pagamento (venda no balcão)
19 Devolver ou trocar o produto adquirido
20 Fazer o pedido
21 Compreender os serviços e os preços de cada

estabelecimento (no caso de restaurante)
22 Procurar um restaurante que serve o prato desejado
23 Fazer a reserva pelo telefone
24 Falar com o funcionário do restaurante
25 Informar o número de pessoas e se prefere a seção de

fumantes ou não fumantes
26 Ver o cardápio
27 Fazer o pedido após escolher o prato no cardápio
28 Comprar o vale-refeição
29 Fazer pedido adicional
30 Efetuar o pagamento (no restaurante)
31☆ Compreender os serviços e os preços de cada loja

(utilização de diferentes tipos de serviço)
32 Procurar a loja
33 Conhecer o modo de utilização
34 Utilizar os serviços da loja de conveniência (ATM

(caixa eletrônico), fax, pagamento de taxas de
serviços públicos, etc.)

35 Utilizar a lavanderia, locadora de vídeo, salão de
beleza, barbeiro, etc.

36 Compreender corretamente as informações anexas ao
produto

37 Compreender os anúncios e encartes dos jornais
38 Confirmar o recibo
39 Compreender o recibo

-62-



40 Efetuar o pagamento
41 Confirmar se é possível utilizar o cartão de crédito

06 Controlar o dinheiro
(09) Utilizar a instituição financeira

01 Fazer a inscrição (abertura de conta)
02 Fazer o saque

IV Deslocar-se para o destino desejado

07 Utilizar o transporte público
(10) Utilizar o trem, ônibus, avião, navio, etc.

01 Perguntar o horário de partida e a duração da viagem
02 Perguntar como chegar ao destino
03 Utilizar a máquina automática de venda

(11) Utilizar o taxi
01 Procurar o ponto de taxi
02 Parar o taxi na rua
03 Informar o destino
04 Perguntar o preço, e pagar

08 Deslocar-se com a própria força
(12) Deslocar-se a pé

01 Ver a indicação de endereço, o nome do cruzamento,
o mapa de indicação da cidade, etc.

02 Confirmar o destino no mapa
03 Pedir para desenhar o mapa
04 Confirmar a direção e a distância até o destino
05 Perguntar o caminho até o destino

VII Relacionar-se com as pessoas

14 Manter uma relação harmoniosa com as pessoas
(31) Relacionar-se com as pessoas

01☆ Compreender os tipos e o objetivo do cumprimento

02☆ Compreender o cumprimento adequado para cada
momento, local e ocasião.

03 Aprender e praticar o cumprimento adequado para
cada momento

04☆ Compreender a diferença cultural do cumprimento
05 Praticar o cumprimento adequado para cada pessoa
06 Praticar o cumprimento do cotidiano

07 Praticar o cumprimento para criar oportunidade de
iniciar uma relação pessoal

08☆ Compreender o modo de se fazer a auto-
apresentação

09☆ Compreender o modo de se fazer a auto-
apresentação conforme a pessoa e a situação

10 Fazer a auto-apresentação oficial, em ambiente de
trabalho

11 Fazer a auto-apresentação em ocasião particular
12 Perguntar à pessoa de confiança quando tiver dúvidas

(sobre a etiqueta básica do Japão e outras)
VIII Tornar-se membro da sociedade

15 Respeitar as regras e boas maneiras da região e da
sociedade

(33) Realizar os trâmites de cidadão
01☆ Compreender os tipos e o conteúdo dos vários

trâmites
02 Perguntar na recepção da prefeitura onde fica a seção

de registro de estrangeiro
03 Confirmar o modo de pagamento (dos vários

impostos)
04 Verificar se há necessidade (de se realizar a

declaração de imposto de renda, a declaração de
restituição)

(34) Respeitar as regras de cidadão
01 Verificar e compreender as regras de despejo de lixo

da região onde mora, através de panfletos e outros
materiais sobre a vida cotidiana divulgados pelo
órgão público local

02 Perguntar ao vizinho as regras de despejo de lixo da
região onde mora

03 Consultar às pessoas sobre as regras e boas maneiras
16 Participar da sociedade local

(35) Participar da sociedade local
01 Perguntar ao vizinho sobre a associação autônoma

dos moradores da região onde vive
02 Tornar-se membro da associação autônoma dos

moradores
03 Participar das atividades

IX Desfrutar e enriquecer a vida

20 Divertir-se nos momentos livres
(44) Divertir-se nos momentos livres

01☆ Conhecer o local para passar os momentos livres e
o seu modo de utilização

02 Receber conselhos de pessoas apropriadas
03 Obter informação boca-a-boca dos colegas de

trabalho e pessoas ao redor
04☆ Conhecer os tipos de instituições e o seu sistema

(instituições públicas da região)
05 Perguntar o modo de utilização (instituições públicas

da região)
X Coletar e divulgar informações

21 Comunicar-se
(45) Utilizar o correio e o serviço de entrega

01☆ Compreender o sistema de correio
02 Escrever carta ou cartão postal, e enviá-los
03 O que fazer ao receber a notificação de entrega
04 Receber o pacote do serviço de entrega

(46) Utilizar a internet
01☆ Compreender o conteúdo do serviço de internet e o

seu modo de uso
02 Perguntar para alguém e compreender o modo de

fazer a busca pela internet
03 Escrever email

(47) Utilizar o telefone e o fax
01 Telefonar
02 Atender uma ligação

22 Utilizar a mídia
(48) Utilizar a mídia

01 Assistir aos programas de televisão

* Os números “I” a “X” são divisões maiores, “01”a “22”,
divisões intermediárias, e “(01)” a “(48)”, divisões menores. Os
capítulos “V Criar e educar filhos” e “VI Trabalhar” da
“Sugestão de currículo padrão”, pág. 120, não foram incluídos
na“Lista das classificações das situações do cotidiano”.

* Os números sublinhados indicam casos imprescindíveis para a
criação da base do cotidiano, ou casos relacionados à segurança,
portanto são considerados emergenciais e imprescindíveis para a
vida cotidiana. Os casos indicados com “☆” são relacionados à
segurança ou à criação da base de uma vida cotidiana básica,
portanto são emergenciais e o seu conhecimento é considerado
necessário.
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