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SALÃO DE PUERI-MULTICULTURA EM TOYOHASHI 

 

 Este ano tambem, Frontier Toyohashi realizaráo [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 Sexto Salão 

 

 

 

Dia 15(dom.) de dezembro de 2019 das 10:30 a 11:30 

Local: Sutudio A  de Kokoniko (kodomo Miraikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た ぶんか    こ  そだ     

       Dançar junto com Bebe!! 

       ～Workshop de Dança～ 

 Taxa 0 yenes (gratuito)  

※Pessoas que irao participar, precisa-se inscrever, pela  

  ordem de chegada de 15 grupos. 

※Objetivo: filho(a) de 6 meses a 1 ano e meio de idade e os  

  pais. Mãe, favor trazer a fita para carregar o filho(a) no 

  colo. 

【Consulta e inscrição】      

Pessoa juridica sem fins lucrativa Frontier Toyohashi      

     Celular de Sra. Kawamura 

   

Mail：frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp 
 

É o salão em que, japoneses e 

extrangeiros possam dialogar 

alegremente sobre criação de 

filhos. Haverá intérprete em 

portugues e tagalo. 
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 Para os pais atarefados dia a dia, que não possuem muito tempo de movi- 

mentar o corpo,dançar alegremente em ritmo de musica, carregando o filho(a) 

no colo! 

 Pode-se obter tempo de relaxar, divertindo-se pais e filhos. 

 

Conferencista: Furuie Yuri (Projeto Cia. de Dancas, Ôyama) 

 

★Previsão para o futuro do Salão de Pueri-multicultura. 

Ordem Dia e Hora Conteudo Local 

Sétima 

 

Dia 9 de janeiro 

(quinta-feira) 

Das 10:00 h a 

  12:00h 

 

Aos Pais e Filhos, vamos brincar com a 

língua japonesa. 

Aprende-se as palavras, com livros ilustados, 

cânticos e teatrinho de gravuras. 

Sala de reunião 

em Aitopia de 

Toyohashi 

Oitava 

 

Dia 18 de janeiro 

   (sábado) 

Das 10:00h a 

     12:00h 

Workshop de livro ilustrado de Pikke. 

～Vamos confeccionar livro ilustrado único 

 do mundo!, usando i-pad. 

Sala de reunião 

do conj. habita- 

cional municipal 

Seibu 

 

Patrocinio Aichi-Ken, Co-Patrocinio Teatro de Arte Aichiken. 

Subsídio: Subsidiado pelo Sistema de estímulo da Arte, da Reparticão  

 de Cultura. 

 (Teatro・Empreendimento de promoção ao fortalecimento de mecanismo, entre  

 outros, Academia de Musica 


