
Seminário Educativo IN Kamiina ２０１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

São muitos as preocupações quanto a educação dos filhos, sem dizer que há preocupações como “Não sei japonês”, “acompanhamento 
do estudo escolar”…especialmente quando criamos os filhos em meios à 2 culturas, brasileira e japonesa. Neste seminário a doutora 
Nakagawa exporá seu trabalho e experiência com as crianças que regressaram do Japão ao Brasil, além disso poderemos tirar dúvidas 
expor preocupações, anseios em meios ao trabalho com argila junto com os filhos. A doutora Kyouko Nakagawa é professional com 
farta experiência podendo dar apoio em português como japonês. Participem!!! 

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO: MITSUI BUSSAN Co. Ltd. 

COLABORAÇÃO: NPO ABIC (Action for a Better Internacional Community); NPO IIFA (Associação de 

Intercâmbio Internacional de Ina); ANPI (Associação de promoção Internacional da Província de Nagano) 

APOIO: Comitê Educacional de Ina-shi, Minowa-Machi, Minami-Minowa-Mura 

 

Pensando no futuro dos filhos 

 Workshop・Consulta individual

1o. de outubro de 2017 (domingo) １３：００～ 

Local: Minami-Minowa Son-min Center 2o. andar 

   ao lado da prefeitura de Minami-Minowa-Mura 
（endereço Kami-ina-Gun Minami-Minowa-Mura 4840-1 TEL 0265-76-7007） 

★Pensando no futuros dos filhos & Workshop １３：３０～１５：３０  
      ● Trocando idéia com a doutora Kyouko Nakagawa 

● Workshop…Trabalhos com argila 

                             

     ★Consulta individual (com reserva prévia)  １６：００～１８：００ 
 (Poderá fazer consultas em português as profissionais. 60minutos/família) 

◇Reservar o horário pelo telefone ou e-mail abaixo, ou com Lucia 090-1866-2740  

 

≪INSCRIÇÃO & INFORMAÇÕES≫：NPO IIFA ☎&FAX 0265-72-7706  e-mail: iifa@janis.or.jp 

 

Dra. Cristina Harumi Sumita 

 

Psicóloga pela Pontífica Universidade 
Católica de São Paulo, Mestrada em 
psicologia social, pesquisadora pela 
Faculdade de Medicina de São Paulo e 
Medicina Legal. Docente em psicologia 
humana pela faculdade de São Marcos.  
Atua junto com a Dra Nakagawa como 

psicóloga no “Projeto Kaeru” ISEC. 

GRATUITO 

Dra. Kyoko Nakagawa 

 
 

 Psicóloga e doutora pela Pontífica 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Coordenadora do “Projeto 
Kaeru”, cujo oferece assistência psico- 
pedagógica às crianças que retornaram 
do Japão ao Brasil. 
Autora de diversas publicações sobre 
crianças e adolescentes brasileiros 
envolvidos no movimento migratório ao 
Japão 
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