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SALÃO DE PUERI-MULTICULTURAL EM TOYOHASHI 

 

PAIS E FILHOS JUNTOS VAMOS BRINCAR E, TAMBÉM CANTAR NA 

LÍNGUA JAPONESA 

 

Conversando na língua japonesa desde pequeno, se sentirá 

 bem em Youchien, e ou, em Hoikuen. E, conseguirá obter 

 muitas colegas. 

 Desta vez, realizaremos o curso de aprendizado da palavra alegre e  

compreensível para os pais e filhos, poderá,também, brincar juntos 

 movimentando o corpo. 

 Poderá aprender a língua japonesa com livros de desenho e cânticos.  

 Vamos todos participarem. 

 

Data; Dia 13 (dom.) de Janeiro de 2019  

 

Hora: das 10:00 horas até as 12:00 h. 

 

Local: Conj. Habitacional Seibu, sala 2 de shukaisho. 

Toyohashi-shi, Muro chou, aza Higashi Sato 29-1 

※Teremos estacionamento gratis 

 

Conferencista: Pessoa Jurídica NPO MANMA 

 

Taxa de participação: Isenta 

 

Objetivo: Pai, Mãe e filho de 0 a 6 anos de idade. 

    

Informação e Inscrição:  

Pessoa Jurídica sem fins lucrativo NPO Frontier Toyohashi   

 

Presidenta Sra. Kawamura 

 

Tel. celular: 090-3950-3146 

 

Mail:frontier-ty@hi13.enjoy.ne.jp 
 
 
 
 
 
Patrocínio：Aichi-Ken 
Organização fiduciária：NPO Frontier Toyohashi 

Salão em que estrangeiros e japo- 

neses, descontraidamente poderão 

dialogar sobre puericultura. 

Haverá intérprete de Portugues e 

Tagalogues. 
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SALAO DE PUERI-MULTICULTURAL EM TOYOHASHI 

em formação 
６回（O sexto） 

VAMOS LEREM JUNTOS OS LIVROS ILUSTRADOS DO MUNDO 

(livros ilustrados da Português, livros ilustrados da Inglês, livros 

ilustrados da Japonês) 

※É um curso de que possamos saber e divertindo a cultura, a língua 

de ambos paises lendo livros Ilustrados.  

 

Data: Dia ２7  (dom.) de Janeiro de 2019   

Hora: das 10:00 horas até as 12:00 h. 

Local: Sala de reunião de Iwata Danchi 

     Toyohashishi Naka Iwata rokuchoume (6) 

Conferencista: Biblitecária da Biblioteca Central de Toyohashi 

Taxa de participação: Isenta 

 

7 回（O Sétimo） 

PAIS E FILHOS JUNTOS VAMOS BRINCAR E, TAMBÉM CANTAR NA  

LÍNGUA JAPONESA 

    Desta vez, realizaremos o curso de aprendizado da palavra alegre e  

compreensível para os pais e filhos, poderá,também, brincar juntos 

    movimentando o corpo. 

    Poderá aprender a língua japonesa com livros de desenho e cânticos.  

 

Data: Dia 13  (dom.) de fevereiro de 2019   

Hora: das 10:00 horas até as 12:00 h.  

Local: Sala de reunião de Ikiiki Plaza 

※Está no Kanada Jutaku 

     Toyohashishi Isimaki-cho aza Yabushita 1-1 

      Conferencista: Pessoa Jurídica NPO MANMA 

    Taxa de participação: Isenta 

 

Senhore(a)s, participem sem falta! 

た  ぶん  か  こ  そだ 


