
「Encontro de Discussão para pensar no futuro das crianças」 
 	-Projeto Kaeru da Mitsui & Co.Ltd. e 

Dialogo sobre problema das crianças pela Fundação ANBEC- 	

 Gostaríamos de informar sobre a realização do “Encontro de Discussão para pensar no futuro das 
crianças” no dia 11 de novembro em Oyama de Tochigi e no dia 12 de novembro em Joso 
de Ibaraki.  
 A ideia do encontro é abordar as questões envolvendo nossos filhos no Japão como problemas da 
educação escolar, ingresso no sistema  de educação japonesa, educação após retorno ao Brasil, a 
profissão no futuro, a saúde etc. O que pode e deve ser feito para eles agora? Vamos pensar juntos. 
O evento contará com presença de profissionais convidadas do Brasil das áreas de educação e 
psicologia, que darão orientações sobre educação no painel consultivo além da consulta individual.   
 Para que os filhos de imigrantes tenham chances de obter um futuro grandioso, será imprescindível 
a orientação adequada aos pais, além da cooperação da sociedade local. Por isso, por meio desses 
evento, sugerimos a criação de espaços onde os pais brasileiros, juntamente com os voluntários, a 
prefeitura e a sociedade locais possam pensar e agir pelas crianças. 　 
　Esperamos a presença de vocês. 	

1. Informação sobre encontro em Oyama  - 11 de novembro de 2012 (domingo)	
  1）Local：Sala de reunião do Silver Jinzai Center  
              Tochigi-ken Oyama-shi Higashi Jonan 5-15-8. Tele: 0285-28-4130	
  2）Programação 
     (abertura do local às 13h e recepção será aberta até 13:15 para todas as programas) 	

2. Informação sobre encontro em Joso - 12 de novembro de 2012 (segunda)	
 1）Local: Mitsukaido Kohminkan 
              Ibaraki-ken Joso-shi Mitsukaido Sakaemachi. Tele: 0297-22-3490	
 2）Programação (A recepção será aberta das 15:15 ás 18:15)	

Programas Conteúdo 15:30～
17:30 

17：00～
18:30 

18:30～
20:30 

A: Projeto Kaeru por 

Dra.Nakagawa etc 

Painel colsultivo (Problema da educação no Brasil e no Japão) - - ○ 

Consultas individuais (quarto vagas, necessário fazer reserva) ○ - - 

B: Consulta sobre 

Educação por 

Especialistas 

Consulta sobre as crianças que não estão frequentando nenhuma 

escola e ingresso para colégio e universidade. 
○ ○ - 

Informação sobre escola publica e brasileira e projeto Arco Iris ○ - - 

E:Orientação 

Vocacional (*1) 

por Especialistas 

Reunião para trocar opiniões e atendimento a consultas sobre 

treinamento da profissão entre 16  e 22 anos. *1: Não haverá indicação de 

vagas. Para estimular o interesse dos jovens pela busca de informações sobre as profissões. 

 
- 

 
○ 

 
- 
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Programas Conteúdo 
13:30～

15:30 

15:45～

17:00 

～

18:00 

～

19:00 

A: Projeto Kaeru por 

Dra.Nakagawa etc 

Painel colsultivo (Problema da educação no Brasil e no Japão) ! - - - 
Consultas individuais (seis vagas, necessário fazer reserva) - ! ! ! 

B: Consulta sobre 

Educação por 

Especialistas 

Consulta sobre as crianças que não estão frequentando 

nenhuma escola e ingresso para colégio e universidade. 
- ! ! - 

Informação sobre escola publica e brasileira e projeto Arco Iris - ! ! - 
C:Consulta Médica 

por Especialistas 

Consulta medica e Exame medico(pressão arterial, diabetes e 

doença de Chagas) 
- ! ! - 

D:Balcão de atendimento do Consulado-Geral do Brasil em Toquio sobre Zairyu-Card e 

outros assuntos 
- ! ! - 

E:Orientação Vocacional (*1) 

por Especialistas 

Reunião para trocar opiniões e atendimento a consultas 

sobre treinamento da profissão entre 16  e 22 anos. 
- ! ! - 

 

3. Informação sobre o Painel Consultivo do Projeto Kaeru da Mitsui & co.ltd.　 
 Favor ler na página 3.	

4. Informação das atividades e do Dialogo pela Fundação ANBEC e NPO ABIC  
 
 Fundação-Associação Nipo Brasileira Economia e Cultura(ANBEC) sob a competência do Ministério das 
Relações Exteriores do Japão tem realizado atividades para promover o intercâmbio entre o Brasil e o 
Japão através do apoio à comunidade brasilieira no Japão desde 1949. Realizamos vários suportes 
especialmente para crianças, visando montar um modelo de apoio para abrir a porta do futuro das 
crianças imigrantes de Tochigi e Ibaraki.  
 Para melhorar a situação das crianças, classificamos os problemas atuais em 4 categorias, na tabela 
abaixo. Para desenvolver nossas atividades, estamos propondo a participação da comunidade 
brasileira, pois operar apenas entre os japoneses não é suficiente. Como primeiro passo, gostaríamos 
de informar a realização do evento “Diálogo sobre problema das crianças” em colaboração com o 
Projeto Kaeru da Mitsui. E também estamos planejando em realizar mais eventos deste tipo para ter 
mais oportunidade de contato com a comunidade brasileira.	
	

5. Inscrição	

6. Itens para preencher na inscrição	

①Nome(Número de acompanhamentos)：　　　　　 
②Telefone:　　　　　　　　　　                 ③Local： Oyama ou　Joso	
④E-mail or Fax:                             ⑤Cidade onde mora	
⑥Reserva para Consulta individual do Projeto Kaeru： 　Sim　　　　　Não	
   （Atendimento educacional e psicológico em português）	
⑦Categoria de atendimento para participar 
   (Favor escolher entre A e E. Pode participar vários atendimentos)：	

Realização ：Mitsui & co,.ltd. e Fundação ANBEC  	
Colaboração：Consulado-Geral do Brasil em Tóquio e NPO ABIC	

Participação 
Gratuita! 

Principais problemas Atividades da ANBEC e ABIC 

１）Educação 1.as crianças que não estão cadastradas e frequentando nenhuma escola, 2.as crianças 

que estão paradas, sem frequentar a escola japonesa, 3.estudo da língua japonesa,  

4.estudo da língua materna, 5.aulas de reforço de escola brasileira, 6.ingresso no Ensino 

Médio, 7.ingresso na universidade, 8.Projeto Arco Iris contratado pelo Ministério da 

Educação(ABIC), 9.Bolsa de Estudo para estudantes na escola brasileira(ABIC/Mitsui), 

10.Apoio para educação escolar após retorno ao Brasil(Mitsui). 

2) Limitação de alternativa 

de profissão 

1.orientação vocacional(projeto de treinamento para profissão), 2.fornecimento de 

informações sobre o desenvolvimento de profissão, 3.oficinas de experiência, 4.apoio 

profissional para jovens. 

３) Necessidade de exame 

médico periódico 

1.exame médico para todos os alunos das escolas brasileiras, 2. solicitação da assistência 

à prefeitura. 

4) Falta do intercâmbio 

com a sociedade japonesa 

apoio para convidar os alunos a participar nos eventos locais, no passeio em Tóquio, na 

atividade educacional do parque de diversão Kidzania e na visita à Embaixada do Brasil 

 

Favor inscrever-se por e-mail ou fax, preenchendo os itens abaixo para ANBEC 	
Mail：info.anbec@gmail.com　 Fax:03-03-5707-8519　　 
Prazo：6 de novembro(terça-feira)	

Tele em pt : 080-4089-1647 (Hiro Nakajima) ou 080-5084-6632 (Akiko Chiba)	
Tele em jp : 090-3965-8211 (Kazushige Mori) ou 090-6032-7686 (Masahiko Kurita)  
Sede de ANBEC : 〒158-0083  6-29-1 Okusawa, Setagaya-ku, Toquio, Japão	
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“Vamos pensar no futuro das crianças”	
PAINEL CONSULTIVO 2012 do Projeto Kaeru	

 Crianças que nasceram no Brasil e foram criadas no Japão;  
crianças que nasceram no Japão e retornaram ao Brasil,  
todas elas estão sofrendo com as mudanças ambientais,  
com a adaptação ao idioma e aos hábitos de vida diferentes.  
 Essas crianças encontram-se em condições opostas,  
mas enfrentam o mesmo tipo de problema e necessitam do carinho e 
apoio dos pais para melhor se adaptarem ao novo ambiente. 	

 Com base nas experiências da Drª. Kyoko Nakagawa,  
que desde 1996 oferece apoio psicológico para às crianças  
que retornaram ao Brasil através do Projeto Kaeru,  
vamos debater sobre as dificuldades encontradas pelos pais  
quando pensam sobre a questão educacional de seus filhos,  
propiciando assim, melhores perspectivas  para o futuro deles.	

O Projeto Kaeru	
 	
 Está sendo realizado por uma equipe de profissionais das áreas de psicologia e 
psicopedagogia, com auxilio também de professores de língua portuguesa e de outras 
matérias do currículo escolar e profissionais de outras àreas específicas.	
 	
 Esta equipe concentra suas atividades em diversas unidades escolares nas quais realiza 
atendimentos às crianças, individualmente ou em grupos, faz visitas domiciliares, atende 
com orientações a familiares e escolas no Município de São Paulo, oferecendo: 	
 	

(1) apoio psicológico  
      (ludoterapia, psicoterapia com uso de contos, artes,  aconselhamento, etc)	
(2) apoio educacional (alfabetização e reforço)	
(3) apoio ao meio (orientação para os pais, professores, escola, encaminhamentos)	
 	
 O Projeto Kaeru tem como principal objetivo, propiciar o desenvolvimento pleno  destas 
crianças, oferecendo apoio psicológico, social e pedagógico visando uma inserção escolar 
e social.	
 Sendo desenvolvido na rede estadual e municipal de ensino fundamental do Estado de 
São Paulo, o Projeto Kaeru é um projeto do ISEC- Instituto de Solidariedade Educacional 
e Cultural, e conta com a cooperação da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de São Paulo, bem como, com o apoio da Fundação Mitsui & co,.ltd. do Brasil.　　　　　　　　	
 	

 Desta vez, gostaríamos de oferecer orientações aos pais, professores de escolas 
brasileiras e instrutores bilíngues locais. Os pais interessados em passar por consultas 
individuais, com duração de no máximo uma hora, devem preencher a inscrição.	

Vamos realizar o painel consultivo em portugues com os pais, 
professores brasileiros da escola brasileira, instrutores bilingues,etc.	

É necessário fazer reserva para Consulta individual!	
(60 minutos no máximo por uma consulta)	
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 Psicóloga e doutora pela Pontifícia 
Universidade Católica do São Paulo.	
 É coordenadora do “Projeto Kaeru” que há 
alguns anos presta assistência psicopedagógica 
às crianças que retornaram do Japão ao Brasil. 	
 Vem se dedicando a diversos projetos voltados 
às crianças e adolescentes brasileiros, 
envolvidos no movimento migratório ao Japão.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga e doutora pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
 
Psicóloga do Projeto Kaeru  – ISEC. 
 
 
	

Dra,Kyoko 	
       Nakagawa	

Dra,Glaucia	
    Sawaguchi	

 

PROGRAMAÇÃO 	
 	
 ■Oyama de Tochigi - 11 de novembro(domingo)	
 	
      13:30~15:30  Paneis Consultivo 	
      15:45~19:00  Consultas individuais	
                            (seis vagas, necessário fazer reserva) 	
 	

      Local : Silver Jinzai Centre de Oyama	
      (〒323-0829 Tochigi-ken Oyama-shi Higashi-Jonan5-15-8)   	
 	

 ■Joso de Ibaraki - 12 de novembro(domingo)	
 	
     15:30~17:30  Consultas individuais 	
                          (quarto vagas, necessário fazer reserva)	
     18:30~20:30  Paneis Consultivo	
 	
     Local : Centro Publica de Mitsukaido -Kominkan	
     (〒303-0024 Ibaraki-ken Joso-shi Mitsukaido Sakaemachi2680-1)  	
  	
 	

■Contatos :Fundaca-Associacao Nippo Brasileira de Economia e Cultura	
    Fax: 03-5707-8519　 E-mail : info.anbec@gmail.com	
    Tele em pt e jp : 080-4089-1647(Hiro Nakajima) ou 080-5084-6632(Akiko Chiba) 	

Por Favor, 
Preencha 

 a inscrição! 

REALIZAÇÃO    : Mitsui & co,.ltd. e 	
                         Fundação-ANBEC(Associação Nipo Brasileira Economia e Cultura)	
COLABORAÇÃO : Consulado-Geral do Brasil em Tóquio e 	
                         NPO ABIC(Action for a Better International Community)	

 Favor inscrever-se por e-mail ou fax, preenchendo os itens escritos na página 2 
sobre “Encontro de Discussão para pensar no futuro das crianças” 	

até dia 6 de novembro para Fundação ANBEC	

Participação 
Gratuita! 
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