
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocínado pela Secretaria de Educação Municipal da Cidade de Toyota 

 

   Pensando no presente e no futuro das crianças 

         Seminário pensando na educação das crianças in Toyota 2015 

  

 

 

 

 
 

 

Dia e Horário：31 de outubro (sab) PM 2:00 às PM 4:00 

Local： Toyota-shi Katsudo center (Hall) 

T-Face em frente a estação de Toyota(9ºandar do matsuzakaya) Estacionamento gratuito por 3horas 

 

Conteúdo： Venham passar algumas horas conosco num workshop com as psicólogas do 

projeto Kaeru de São Paulo. Vamos, além de bater um papo sobre nossas dúvidas e anseios, 

trocar idéias sobre como lidar com os nossos filhos, desenvolver também uma atividade 

artística de forma bem descontraída. Para esse encontro escolhemos Macrâme que 

poderemos estar aprendendo inclusive com a participação das crianças  

Outro：Os interessados por consultas individuais devem, fazer a inscrição previamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização: Mitsui & Co., Ltd.   NPO – ABIC (Action for a Better Internacional Community) 

    Colaboração da Cidade de Toyota：NPO Torcida  

Conselhos com especialistas 

 

Workshop de Macramê 

Temos recreação 

Consulta individual gratuita 

Gratuito 

Inscrição NPO TORCIDA 

090 3283 2395（Port） 

090 6462 3867（Jap） 

 

No decorrer da tarefa de educar um filho, surgem dúvidas e 

inseguranças em particular,educar um filho em um país estrangeiro, 

sem informações necessárias, às vezes erradas, é muito complicado. No 

Seminário Projeto Kaeru, iremos conversar sobre as dúvidas e anseios 

na educação das crianças, juntamente com a Dra. Kyoko Nakagawa, 

que coordena o projeto e que apoia as crianças que retornaram do 

Japão para o Brasil no seu processo de (re)adaptação. 

Uma oportunidade única e valorosa, pois o seminário lecionado pela 

doutora estará disponível em português e japonês. 

Contamos com a participação de todos. 

 

 

🌺🌺Inscrições e informações 

Inscrição via SMS (Tel do NPO TORCIDA) 

 ・Quantos participantes・Precisa de recreação・consulta individual 

090 3283 2395 （português） 090 6462 3867 （japonês） 

E-mail：torcidajpjp@yahoo.co.jp  Facebook  

Prazo de inscrição dia 29 de Outubro (Qui) 

http://blog.canpan.info/torcida/archive/752
mailto:torcidajpjp@yahoo.co.jp


 

 

O que é o “Projeto KAERU” ? 

 

O Projeto Kaeru é um projeto do ISEC (Instituto de Solidariedade Educacional e Cultural) 

que 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. 

Coordenado pela Dra. Kyoko Y. Nakagawa, possui uma equipe formada por profissionais 

das áreas de psicologia e psipedagogia e conta também com auxílio de professores de língua 

portuguesa, japonesa, e de outros voluntários, profissionais de áreas específicas, conforme 

necessidades (demandas). 

A equipe concentra suas atividades em regiões e unidades escolares onde se concentram as crianças 

retornadas do Japão. Os profissionais da equipe realiza atendimento às crianças, individualmente ou em 

grupos, nas escolas ou fazendo visitas domiciliares, contando com o apoio das famílias e das escolas. 

O trabalho consiste em: 

(1) apoio psicológico (ludoterapia, psicoterapia com uso de contos, artes, aconselhamento, etc) e 

psicopadagógico 

(2) apoio educacional (alfabetização e reforço) 

(3) orientação para os pais, professores, escola, e encaminhamento para demais profissionais e instituições. 

 

  

 

 

 

O que é o “Projeto Kaeru” ? 

 

 

Psicóloga pela USP, Mestre e Doutora pela PUC-SP 

É coordenadora do “Projeto Kaeru” que há alguns 

anos vem prestando assistência psicopedagógica às 

crianças que retornaram do Japão ao Brasil. Publicou 

diversos artigos sobre crianças e jovens brasileiros 

que residem ou residiram no Japão. 

 

Arte em macramê 

 

 

Mapa do Centro de atividades do cidadão de Toyota (Toyota-shi Shimin Katsudou senta)  

Dra. Kyoko Nakagawa 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-22.fc2.com/m/i/n/minkmink/sayuu-1.jpg&imgrefurl=http://minkmink.blog50.fc2.com/blog-category-7.html&docid=J2yuecwGjZXJhM&tbnid=MXLrznU7QyXtoM:&w=450&h=338&ved=0CAIQxiBqFQoTCOKrh7K3ocgCFUGSlAodCdQJtg&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://map.olp.yahooapis.jp/OpenLocalPlatform/V1/static?appid%3D8W__ZNKxg66xvy0T0DQtEVKmvX5CkUUReF73w9pTioVVmX_dLCo8ZhWqfJVv%26scalebar%3Doff%26logo%3Doff%26z%3D16%26output%3Dpng%26quality%3D50%26lat%3D35.087580000000%26lon%3D137.155029166667%26pinyj_loco_oneserp%3D35.087580000000,137.155029166667%26width%3D612%26height%3D180&imgrefurl=http://loco.yahoo.co.jp/place/g-GSUPOyIrPNA/&docid=iy95rK06rv_wRM&tbnid=q6tjJTc0ih50pM:&w=612&h=180&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://map.olp.yahooapis.jp/OpenLocalPlatform/V1/static?appid%3D8W__ZNKxg66xvy0T0DQtEVKmvX5CkUUReF73w9pTioVVmX_dLCo8ZhWqfJVv%26scalebar%3Doff%26logo%3Doff%26z%3D16%26output%3Dpng%26quality%3D50%26lat%3D35.087580000000%26lon%3D137.155029166667%26pinyj_loco_oneserp%3D35.087580000000,137.155029166667%26width%3D612%26height%3D180&imgrefurl=http://loco.yahoo.co.jp/place/g-GSUPOyIrPNA/&docid=iy95rK06rv_wRM&tbnid=q6tjJTc0ih50pM:&w=612&h=180&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://map.olp.yahooapis.jp/OpenLocalPlatform/V1/static?appid%3D8W__ZNKxg66xvy0T0DQtEVKmvX5CkUUReF73w9pTioVVmX_dLCo8ZhWqfJVv%26scalebar%3Doff%26logo%3Doff%26z%3D16%26output%3Dpng%26quality%3D50%26lat%3D35.087580000000%26lon%3D137.155029166667%26pinyj_loco_oneserp%3D35.087580000000,137.155029166667%26width%3D612%26height%3D180&imgrefurl=http://loco.yahoo.co.jp/place/g-GSUPOyIrPNA/&docid=iy95rK06rv_wRM&tbnid=q6tjJTc0ih50pM:&w=612&h=180&ved=undefined&iact=c&ictx=1

