
SALÃO DE PUERI-MULTICULTURA EM AICHIKEN DO 1o. ANO DE REIWA 

 
Patrocinio: Pessoa Juridica sem fins lucrativa Frontier Toyohashi 

 

 

 

SALÃO DE PUERI-MULTICULTURA EM TOYOHASHI 

 Este ano tanbem, Frontier Toyohashi realizará o [Salao Pueri-Multicultura！] 

Sera salao familiar em que, pais e filhos nao se importando a diferenca de cul- 

tura, brincar, fazer amizade e, tambem, consultar sobre como cuidar dos filhos. 

 Venham brincar sem se fazer cerimonia♪ 

 

 

 

O Segundo Salão 

 

Dia 19(sábado) de Outubro de 2019 as 14:00h ～ 16:00h 

Local: Sala de reunião (shukaisho)de Iwata Danchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た ぶんか   こ  そだ     

Workshop de livro ilustrado de Pikke 

＊ Taxa 0 yenes (gratuito), 

 

Objetivo: filho de 1 a 6 ano de idade 

. 

＊ pela ordem de 15 grupos 

 

※Pessoas que irão participar, precisa-se inscrever. 

  [Consulta e Inscrição] 

 

 Pessoa juridica sem fins lucrativa Frontier Toyohashi 

 

Celular de Sra. Kawamura: 

０９０－３９５０－３１４６  

 

Mail：frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp 

 

È o salão em que, os japoneses e 

extrangeiros possam dialogar alegre- 

mente sobre criação de filhos. 

 Haverá intérprete em portugues e tagalo. 



SALÃO DE PUERI-MULTICULTURA EM AICHIKEN DO 1o. ANO DE REIWA 

 
Patrocinio: Pessoa Juridica sem fins lucrativa Frontier Toyohashi 

※Vamos confeccionar livro ilustrado único do mundo, usando i-pad 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DA PREVISÃO DO SALÃO DE PUERI-MULTICULTURA A PARTIR DE OUTUBRO 

Ordem Dia e hora Conteudo Local 

 

Terçeira 

Dia25 mes 10 

Das 10h a 12h 

Vamos brincar com a lingua japonesa 

entre 

pais e filhos. Vamos aprender a palavra 

japonesa cantando, lendo livro ilustrado e 

com o teatrinho de gravuras. 

Espaço de encontro 

Kostuu Jidoukann 

Quarta Dia28 mes 11  

Das 10h a 12h 

Vamos brincar com a lingua japonesa 

entre 

pais e filhos. Vamos aprender a palavra 

japonesa cantando, lendo livro ilustrado e 

com o teatrinho de gravuras. 

Espaço de encontro 

Ai puraza Toyohashi 

Quinta Dia12 mes 12 

Das 10h a 12h 

Vamos brincar com a lingua japonesa 

entre 

pais e filhos. Vamos aprender a palavra 

japonesa cantando, lendo livro ilustrado e 

com o teatrinho de gravuras. 

Espaço de encontro 

Muro Chiikihukushi 

Centro 

Sexta Dia15(dom.) 

Mes 12 

Manhã 

Danças juntos com o bebe. Curso de 

experi- 

encia de programa familiar, em colaboração 

com o Palco artistico Aichi-Ken 

Studio A 

Kokoniko 

 

Sétima Dia9 mes 1 

Das 10h a 12h 

Vamos brincar com a lingua japonesa 

entre 

pais e filhos. Vamos aprender a palavra 

japonesa cantando, lendo livro ilustrado e 

com o teatrinho de gravuras. 

Espaço de encontro 

Ai topia Toyohashi 

Oitava Dia 18 mes 1 

Das 10h a 12h 

Workshop de livro ilustrado de Pikke 

Vamos confeccionar livro ilustrado único 

do mundo, usando i-pad 

Sala de reunião 

(shukaisho) 

de Seibu Jutaku 

 


