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Conhecer o mapa do Japão é obrigatório para quem deseja acompanhar o 
noticiário japonês. Uma das dificuldades, no entanto, é decorar a localização e o 
nome de todas as províncias. É importante saber que o Japão é dividido em 47 
províncias, equivalentes aos estados no Brasil. As províncias recebem em seu nome 
quatro tipos de sufixos: to, do, fu e ken. 
� To: apenas 1, Tokyo-to, equivalente ao Distrito Federal. 
� Do: apenas 1, a ilha de Hokkaido. 
� Fu: são 2, Osaka-fu e Kyoto-fu. 
� Ken: são 43, incluindo a nossa província, Shiga-ken. 
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Região de Hokkaido 
北海道地方 
1 Hokkaido – Sapporo-shi 

北海道‐札幌市 

Região de Touhoku 
東北地方 
2 Aomori-ken – Aomori-shi 

青森県‐青森市 
3 Iwate-ken – Morioka-shi 

岩手県‐盛岡市 
4 Miyagi-ken – Sendai-shi 

宮城県‐仙台市 
5 Akita-ken – Akita-shi 

秋田県‐秋田市 
6 Yamagata-ken – Yamagata-shi 

山形県‐山形市 
7 Fukushima-ken – Fukushima-shi 

福島県‐福島市 

Região de Kantou 
関東地方 
8 Ibaraki-ken – Mito-shi 
 茨城県‐水戸市 
9 Tochigi-ken – Utsunomiya-shi 
 栃木県‐宇都宮市 
10 Gunma-ken – Maebashi-shi 
 群馬県‐前橋市 
11 Saitama-ken – Saitama-shi 
 埼玉県‐さいたま市 
12 Chiba-ken – Chiba-shi 
 千葉県‐千葉市 
13 Tokyo-to 
 東京都 
14 Kanagawa-ken – Yokohama-shi 
 神奈川県‐横浜市 

Região de Chubu 
中部地方 
15 Niigata-ken – Niigata-shi 
 新潟県‐新潟市 
16 Toyama-ken – Toyama-shi 
 富山県‐富山市 
17 Ishikawa-ken – Kanazawa-shi 
 石川県‐金沢市 
18 Fukui-ken – Fukui-shi 
 福井県‐福井市 
19 Yamanashi-ken – Kofu-shi 
 山梨県‐甲府市 
20 Nagano-ken – Nagano-shi 
 長野県‐長野市 
21 Gifu-ken – Gifu-shi 
 岐阜県‐岐阜市 
22 Shizuoka-ken – Shizuoka-shi 

静岡県‐静岡市 
23 Aichi-ken – Nagoya-shi 

愛知県‐名古屋市 

Região de Kansai 
関西地方 
24 Mie-ken – Tsu-shi 
 三重県‐津市 
25 Shiga-ken – Ootsu-shi 
 滋賀県‐大津市 
26 Kyoto-fu – Kyoto-shi 
 京都府‐京都市 
27 Osaka-fu – Osaka-shi 
 大阪府‐大阪市 
28 Hyogo-ken – Kobe-shi 
 兵庫県‐神戸市 
29 Nara-ken – Nara-shi 
 奈良県‐奈良市 
30 Wakayama-ken – Wakayama-shi 
 和歌山県‐和歌山市 

Região de Chuugoku 
中国地方 
31 Tottori-ken – Tottori-shi  

鳥取県‐鳥取市 
32 Shimane-ken – Matsue-shi 

島根県‐松江市 
33 Okayama-ken – Okayama-shi 

岡山県‐岡山市 
34 Hiroshima-ken – Hiroshima-shi 
 広島県‐広島市 
35 Yamaguchi-ken – Yamaguchi-shi 

山口県‐山口市 

Região de Shikoku 
四国地方 
36 Tokushima-ken – Tokushima-shi 
 徳島県‐徳島市 
37 Kagawa-ken – Takamatsu-shi 
 香川県‐高松市 
38 Ehime-ken – Matsuyama-shi 
 愛媛県‐松山市 
39 Kochi-ken – Kochi-shi 
 高知県‐高知市 

Região de Kyuushu / Okinawa  
九州地方・沖縄地方 
40 Fukuoka-ken – Fukuoka-shi 
 福岡県‐福岡市 
41 Saga-ken – Saga-shi 
 佐賀県‐佐賀市 
42 Nagasaki-ken – Nagasaki-shi 
 長崎県‐長崎市 
43 Kumamoto-ken – Kumamoto-shi 
 熊本県‐熊本市 
44 Oita-ken – Oita-shi 
 大分県‐大分市 
45 Miyasaki-ken – Miyasaki-shi 
 宮崎県‐宮崎市 
46 Kagoshima-ken – Kagoshima-shi 
 鹿児島県‐鹿児島市 
47 Okinawa-ken – Naha-shi 
 沖縄県‐那覇市 
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Cidades que formaram a atual Nagahama 
合併前の長浜市 
 
1 Nagahama-shi 長浜市（ながはまし） 
2 Azai-cho 浅井町（あざいちょう） 
3 Biwa-cho びわ町（びわちょう） 
4 Torahime-cho 虎姫町（とらひめちょう） 
5 Kohoku-cho 湖北町（こほくちょう） 
6 Takatsuki-cho 高月町（たかつきちょう） 
7 Kinomoto-cho 木之本町（きのもとちょう） 
8 Yogo-cho 余呉町（よごちょう） 
9 Nishiazai-cho 西浅井町（にしあざいちょう） 
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Shiga-ken 滋賀県（しがけん） 

 

1 Nagahama-shi 長浜市（ながはまし） 

2 Maibara-shi 米原市（まいばらし） 

3 Hikone-shi 彦根市（ひこねし） 

4 Taga-cho 多賀町（たがちょう） 

5 Kora-cho 甲良町（こうらちょう） 

6 Toyosato-cho 豊郷町（とよさとちょう） 

7 Aisho-cho 愛荘町（あいしょうちょう） 

8 Higashiomi-shi 東近江市（ひがしおうみし） 

9 Omihachiman-shi 近江八幡市（おうみはちまんし） 

10 Ryuoh-cho 竜王町（りゅうおうちょう） 

11 Yasu-shi 野洲市（やすし） 

12 Moriyama-shi 守山市（もりやまし） 

13 Kusatsu-shi 草津市（くさつし） 

14 Ritto-shi 栗東市（りっとうし） 

15 Konan-shi 湖南市（こなんし） 

16 Hino-cho 日野町（ひのちょう） 

17 Koka-shi 甲賀市（こうかし） 

18 Otsu-shi 大津市（おおつし） 

19 Takashima-shi 高島市（たかしまし） 
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Novo Curso de JaponNovo Curso de JaponNovo Curso de JaponNovo Curso de Japonêsêsêsês    新日本語教室案内新日本語教室案内新日本語教室案内新日本語教室案内    

Período de Inscrição:Período de Inscrição:Período de Inscrição:Período de Inscrição:    De 16 à 27 de maio.  
InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições:::: Por telefone (0749-65-8711) ou pessoalmente 
na Prefeitura de Nagahama. 
Ao se inscrever, informe o nome, endereço, telefone de 
contato e nacionalidade. 
Vagas: Vagas: Vagas: Vagas: 20 pessoas (Caso a procura seja grande, haverá 
sorteio. Por outro lado, caso a procura seja pequena, o 
curso será cancelado). 
Professor: Professor: Professor: Professor: Coordenador de Relações Internacionais de 
Nagahama (brasileiro). 
 

Conteúdo das Aulas de Cultura:Conteúdo das Aulas de Cultura:Conteúdo das Aulas de Cultura:Conteúdo das Aulas de Cultura:    
� Apresentação do Município de Nagahama 
� Atendimentos voltados a estrangeiros 
� Workshop de Shodo (escrita com pincel) 
� Conhecimento básico para situações de 

emergência 
� Introdução à lingua polida e japonês 

honorífico (teineigo e keigo) 

Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato 
conosco por e-mail ou telefone: 
 

 
�cir@city.nagahama.lg.jp 

�0749-65-8711 
 

Departamento de Promoção da Autonomia dos Cidadãos 
Secretaria de Planejamento Municipal de Nagahama 

長浜市企画部市民自治振興課  

 

 O Curso de Língua Japonesa da Prefeitura de 
Nagahama mudou e passará a ter como conteúdo 
principal, aulas de conversação e cultura japonesa. 

Não deixe a oportunidade de aprender um pouco sobre 
o Japão enquanto treina a conversação em japonês. 

  O curso será realizado no 
período de 9 de junho a 14 de 
julho. Serão um total de 6 aulas, 
todas as quintas-feiras, das 19:00 
às 21:00, no Nagahama 
Kouminkan (próximo a Prefeitura 
de Nagahama). 

  A taxa de participação é de 1000 ienes com o material 
incluso. 
  Voluntários japoneses participarão de cada aula. Está 
programado no último dia de aula, uma confraternização 
com japoneses para dar aos alunos a oportunidade de 
treinar ainda mais a conversação. 
Quem pode participar?Quem pode participar?Quem pode participar?Quem pode participar?    
� Pessoas que saibam o básico do 

japonês. 
� Pessoas que saibam ler e escrever 

o hiragana e o katakana. 
� Residentes estrangeiros em 

Nagahama. 

Palestras Palestras Palestras Palestras VVVVoltadas oltadas oltadas oltadas à Comunidade Estrangeiraà Comunidade Estrangeiraà Comunidade Estrangeiraà Comunidade Estrangeira    外国籍市民向外国籍市民向外国籍市民向外国籍市民向けけけけ出前講座出前講座出前講座出前講座    

A Prefeitura de Nagahama oferece a população o serviço onde um grupo 
de pessoas pode solicitar palestras sobre diversos assuntos. 

Dentro deste serviço, a comunidade estrangeira do município tem a sua 
disposição palestras voltadas especificamente para este grupo. Temas 
como “o que é e como funciona a associação de bairro jichikai”, “regras 
básicas para se viver em Nagahama”, “história de Nagahama para 
estrangeiros” etc. fazem parte das opções disponíveis. 

As palestras podem tratar de temas escolhidos pelo próprio grupo 
organizador do evento. Basta apenas entrar em contato com a prefeitura e 
verificar a disponibilidade do serviço. 

Qualquer grupo, associação, etc do municipio pode solicitar as palestras 
gratuitamente, desde que atenda aos requisitos abaixo. 
 
Requisitos e solicitação: Requisitos e solicitação: Requisitos e solicitação: Requisitos e solicitação:     
� Número mínimo de participantes: 10 pessoas 
� Solicitação: entrar em contato com a Prefeitura informando o tema da 

palestra desejado, data, horário e local da palestra, número de 
participantes, etc. 

� Observações: o local para a realização da palestra deve ser 
providenciado pelo grupo solicitante. Custos referentes ao uso de 
locais públicos, etc serão por conta do solicitante. 

 
Maiores informações e solicitação de palestras: 
Tel. 0749-65-8711 
E-mail: jichishinkou@city.nagahama.lg.jp 

Palestra sobre as Associções de Bairro Jichikai 

Aula sobre a História de Nagahama voltada a 

alunos de colégio brasileiro 


