
“Vamos pensar no futuro das crianças” 

PAINEL CONSULTIVO 2012 em KOMAKI 
 
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 criancas 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 Bussan do Brasil.         

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
REALIZAÇÃO:  Mitsui Bussan Kabushikigaisha 

           APOIO : NPO ABIC (Action for a Better International Community) , 
NPO Tabunka Kyosei Reseorce Center TOKAI 
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Nome Endereço(cidade) E-mail / Celular  
  E-mail. 

 
Celular. 

Fax. 052-228-8235 (encerramento 26 de 10 – sexta-feira) 

  

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 

PROGRAMAÇÃO  
 
3 de 11 (Sab.) em PORTUGUÊS 
   13:30~14:00  Recepção 
   14:00~17:00  Palestra do Dra.Nakagawa, Painel consultivo 
 
Local : KOMAKISHI-KOMINKAN 4º andar 
    (2-107 Komaki, Komaki-shi, Aichi 0568-77-8205) 
Capacidade：40 pessoas 
Contatos : NPO Tabunka Kyosei Reseorce Center TOKAI 
 Tel：080-6961-6708 (de 20:30 até 22:00 em português) 

E-mail : kaeru2012komaki@hotmail.co.jp 
Fax：052-228-8236 

Inscrições até o dia 26 de 10. (SEXTA) por E-mail ou FAX. 

Dra,Kyoko  

Nakagawa 

Dra,Glaucia 

Sawaguchi 

 

Gratuita!! 
Participação 


