
 

     

 

 

 

Em Iwata moram pessoas de diversos países. 

Embora os países sejam diferentes, os sentimentos 
(a alegria, os desejos, a ansiedade e preocupações) ao educar um filho são iguais para todos. 

Vamos educar nossas crianças de uma maneira divertida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Inscrições e informações】 Associação de Intercâmbio Internacional de Iwata [Iwata Kokusai Kōryu 

Kyōkai] (Iwata-shi, Morioka 150, 2.º andar da subprefeitura de Toyoda) http://www.iwataice.jp/index/ 

TEL: 0538-37-4988 E-mail: ice@iwataice.jp 

21/JUN （Sábado） 

10:00～11:00 

 

 O potencial da criança 

11/JUL （6.ª feira） 

17:45～18:45 

 Solução de problemas! 
Vamos conversar com 

pessoas que têm experiência 
em educação infantil 

22/AGO （6.ª feira） 

17:45～18:45 
 

 Danças brasileiras e 
canções de ninar 

japonesas 

0６/SET （Sábado） 

10:00～11:00 

 Preparação de obentō 

●Despesas c/ ingredientes ¥500 
●Prof.a Yuriko Kato  
(Nutricionista responsável) 
Kōnotori Higashi Hoikuen 

 
24/OUT （6.ª feira） 

17:45～18:45 

 Sobre a língua materna 
 Sistema educacional e 

fundo para estudos 
● Prof.a Meri Kobayashi 
 (Chefe da Secretaria Geral) 

NPO Network Center 

     15/NOV （Sábado） 

10:00～11:00 

 Brincadeiras interativas 
(longe da TV, games, 

internet, etc.) 
●Prof. Tomoaki Yasuda 

(Presidente) 
Hamamatsu Kodomo no  

Tomo Sha (Co. Ltda.) 

0９/JAN （6.ª feira） 

17:45～18:45 

 Tira-dúvidas! 

Reunião informal sobre 
educação infantil 

0７/FEV （Sábado） 

10:00～11:00 

 Nikoniko cooking (Culinária) 
●Despesa com ingredientes 

- Adultos ¥500 
- Crianças ¥300 

●Prof.a Misao Osugi  
(Cozinheira) 

Kōnotori Higashi Hoikuen 

●Duração e horário: De JUN/2014 a FEV/2015, às sextas-feiras à noite e aos sábados na 

parte da manhã; num total de 8 dias de curso. 

●Local......................: Kōnotori Higashi Hoikuen (creche), Iwata-shi, Tōshinchō 2-11-13 

●Público-alvo..........: Responsável (japonês ou estrangeiro) pela criança em idade 

pré-escolar; 30 pessoas 

●Taxa.......................: Gratuita (Porém, no 4.º e no 8.º dia do curso serão cobrados ¥500 

para despesas com os ingredientes.) 

●Inscrições............: Por telefone ou e-mail - Associação de Intercâmbio Internacional de Iwata 

         (É possível inscrever-se apenas em um dia do curso.) 

●Outros...................: Há local para deixar as crianças, intérprete de português disponível. 

Global 

Curso de educação infantil multicultural 
Venham todos！ 
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