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Links para download de artigos de leitura gratuitos 
em japonês: 

 

Aozorabunko 

http://www.aozora.gr.jp/ 

無料で読める携帯小説 

http://novel.comico.jp/?utm_source=Ya
hoo&utm_medium=cpc&utm_campaig
n=%20Ebook 

恋愛小説 

http://dir.yahoo.co.jp/Arts/Humanities/Li
terature/Literary_Fiction/Romance/We
b_Published_Fiction/?q=Web_Publish
ed_Fiction 

Site com lista de jornais japoneses 
com versão para crianças: 

http://jp.newsconc.com/japan/kids.html 

Jornal MainichiShimbun para várias 
idades: 

http://mainichi.jp/maisho15/ 

Children's Express escrito por 
crianças em japonês sem furigana: 

http://www.cenews-japan.org/ 

Yomiuri Shimbun: 

http://www.yomiuri.co.jp/teen/fromedito
r/latest/20160615-OYT8T50101.html 

 

OBRAS CLÁSSICAS 

Muitas obras clássicas para download 
gratuito: 

https://www.gutenberg.org/ 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesq
uisa/PesquisaObraForm.jsp 

 

CONTOS E LENDAS 

Em japonês - 
http://hukumusume.com/douwa/ 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/inf
antil/38/Estorias_miniweb/contos_japo
neses.html 

Folclore brasileiro: 
http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfolc
.htm 

Contos e lendas: 
http://www.mundinhodacrianca.net/200
9/08/lendas-folcloricas_6496.html 

Outros: 
http://lendasecontosinfantis.blogspot.c
om.br/ 

Website do filme que a equipe na 
Harvard está produzindo. “One Day 
WeArrived in Japan” (“Um dia nós 
chegamos ao Japão”) 

http://onedaywearrivedinjapan.com/ 

Kids creative lab 

http://www.kidsc.jp/tsukuruka/archives/
01_genre/01_99_sets/ 
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TRABALHOS MANUAIS 

Origami: 

Livros para download gratuito: 

http://japaoburajirujin.blogspot.com.br/ 

Kusudama: 

http://miotsugawa.blogspot.com.br/200
8/06/anniversary.html 

Trabalhos em Papercraft: 

http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/ 

http://paperm.jp/craft/index.html 

http://www.papercraftmuseum.com/ 

http://nintendo-papercraft.com/ 

Artesanato de férias 

http://matome.naver.jp/odai/214079210
3096602001 

http://toy7.net/summer/ 

http://www.geijyutuniyoru.com/natuyas
umikousaku/index1.html 
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RECEITAS 

 

DONUTS COLORIDO 

Ingredientes 
500 g de farinha de trigo peneirada 
30 g de fermento biológico 
80 g de açúcar 
250 ml de leite morno 
60 g de manteiga derretida 
3 ovos 
½ colher (chá) de sal 
Óleo para fritar 
300 g de chocolate ao leite 

4 colheres (sopa) de leite 
Confeitos coloridos 

Modo de preparo 
Em uma tigela funda, misture o 
fermento com um pouco do açúcar. 
Junte o leite, os ovos, o sal, a 
manteiga, o restante do açúcar e a 
farinha. Trabalhe bem a massa, cubra 
e deixe descansar até crescer (30 
minutos). Corte a massa em 25 
pedaços iguais, faça bolinhas, 
pressione e, com um cortador 
pequeno, fure o meio da bolinha. 
Deixe descansar durante 15 minutos. 
Em uma frigideira alta, aqueça bem o 
óleo e frite os donuts até dourarem. 
Coloque-os sobre papel-toalha para 
retirar o excesso de óleo. Derreta o 
chocolate em banho-maria, junte o 
leite e mexa até ficar homogêneo. 
Cubra os donuts e salpique com 
chocolate granulado escuro, branco ou 
confeitos coloridos. 

 

 

GELATINA ARCO-ÍRIS 

Ingredientes 
1 caixa de gelatina de uva 
1 caixa de gelatina de limão 
1 caixa de gelatina de abacaxi 
1 caixa de gelatina de tutti-fruti 
1 caixa de gelatina de morango 
250 ml de leite de coco 
250 ml de leite condensado 
 
Modo de preparo 
Unte a forma da gelatina levemente 
com óleo. Prepare a gelatina de uva 
com menos água do que o normal 
para que fique mais consistente 
(200ml de água quente, 100 ml de 
água fria). Divida em duas partes, a 
primeira parte coloque na forma e leve 
para gelar. Espere ela endurecer um 
pouco (mas não totalmente), misture a 
segunda parte da gelatina de uva que 
estava reservada com leite de coco e 
leite condensado em partes iguais 
(cerca de 50ml para cada um). Com 
cuidado e o auxílio de uma colher, 
espalhe a camada de gelatina com 
creme sobre a gelatina comum e leve 
para endurecer novamente. Faça o 
mesmo com os demais sabores de 
gelatina. O arco-íris deverá ficar da 
seguinte forma: 1ª camada: gelatina de 
uva, 2ª camada: gelatina de uva com 
leite de coco e leite condensado, 3ª 
camada: gelatina de limão, 4ª camada: 
gelatina de limão com leite de coco e 
leite condensado, e assim por diante 
variando os sabores. A sobremesa 
deve ter 10 camadas. Depois de 
pronto, desenforme e sirva. 
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Férias no Gelo no Parque Villa Lobos 

  
Data:   de 08 a 17/07 
Horário: das 11h00 às 19h00 
Recomendação:  verificar  
Valor:  evento é totalmente gratuito  
  

“O Pequeno Príncipe descobre o Mosteiro” 

  
Data:  1°julho a 31 de julho de 2016 
Horário: Aberta de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h 
ao meio-dia. 
Valor: Entrada Gratuita 

 

Nickelodeon promove o ‘Dia de 
Brincar’ 

  
Data e horário: 25 de junho (sábado) 
Horário: das 10h às 17h 
Recomendação: famílias 
Valor: Evento gratuito, mas sujeito a 
lotação.   

 

Aulão de Música 

 
Data:  18 de junho 
Horário: sábado – às 15h 
Recomendação: verificar  
Valor: aulão grátis – reservar uma vaga 
para o aulão pelo tel (11) 3078-1605.  

 

Shopping Iguatemi São Paulo 

  
Data:  25/6 sessão  18 e 19/6 Foodspot 
Horário: sessão de cinema 10h30 
Recomendação: livre (melhor 
aproveitado até 8 anos) 
Valor:  As sessões são gratuitas e 
sujeitas à lotação das salas.  

Arraiá invade o Shopping Anália 
Franco 

 
Data: De 16 de junho  a 3 de julho 
Horário:  De domingo a sexta-feira, 
das 12h às 20h30; Sábado, das 10h às 
20h30 
Recomendação:  Livre 
Valor: O que consumir  

MIS – Maratona Infantil 
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Data:  19/6/2016 
Horário: 10h  às 17h 
Recomendação: Livre  
Valor: Ingresso gratuito (algumas 
atividades exigem retirada de ingressos 
com uma hora de antecedência na 
bilheteria)   

 

Sesc Bom Retiro: Contações de 
Histórias Gratuitas 

  
Data:    mês de junho 
Horários:  14h ou 17h30 
Recomendação:  Livre 
Valor: Atividade gratuitas   
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Sesc Santo Amaro: Oficina de Papel 

  
Data:  Até 30 de julho de 2016 
Horário:  verificar 
Recomendação: Verificar em cada 
atividade  
Valor: Grátis  
 
SALA SÃO PAULO 
 DIA 31/07- DOMINGO 

 
11H00 PROGRAMAÇÃO 
MATINAIS: LEITURA PÚBLICA 
COM O CORO DA OSESP - CORO 
DA OSESPMARCOS 
THADEU regenteMARINA 
PEREIRA sopranoSILVANA 
ROMANI mezzo sopranoÉRIKA 
MUNIZ sopranoFLÁVIA KELE DE 
SOUZA sopranoANDERSON LUIZ 
DE SOUSA tenorFERNANDO 
TOMIMURA piano 
 
Leitura pública.Traga sua partitura e 
cante com o Coro da Osesp! 
Pietro MASCAGNICavalleria 
Rusticana: Regina Coeli, laetare; 
Alleluja!Georges BIZETCarmen: La 
Cloche a SonnéGeorges 
BIZETCarmen: L´Amour est un 
Oiseau RebelleGiacomo 
PUCCINIMadama Butterfly: Coro a 
Bocca ChiusaGiuseppe VERDILa 
Forza Del Destino: La Vergine degli 
AngeliGiuseppe VERDILa Traviata: 
Libiamo ne’lieti CaliciGiuseppe 
VERDINabucco: Và, Pensiero, 
sull'Ali Dorate 

 

X-MEN FILMES EXPO 

Exposição  

17 maio a 03 julho de 2016 
terça a sábado, das 12h às 21h, 
domingos e feriados, das 11h às 
20h 
ingresso: gratuito 

Entre os dias 17 de maio e 3 de 
julho, o MIS recebe a exposição X-
men Filmes EXPO – dos filmes para 
o museu, realizada em parceria 
com  Fox Film do Brasil. A mostra, 
inédita, apresenta objetos originais 
utilizados nas filmagens da saga, e 
comemora à estreia do filme X-men: 
apocalipse, que acontece dia 19 de 
maio nos cinemas. 
 
Para promover uma imersão no 
universo dos mutantes, a exposição 
interativa reúne painéis, trajes 
originais dos filmes e objetos de 
cena, como as garras do Wolverine, 
o visor original do personagem 
Ciclope, o capacete do professor 
Xavier, entre outros. Ao todo, são 
41 peças de cena, além dos 
figurinos utilizados pelos atores 
Halle Berry (como Storm em X-
men), Alan Cumming (Noturno 
em X2), Haley Ramm (Jean Grey 
em X-men: O Confronto Final), 
James McAvoy (Xavier em X-men: 
Primeira Classe) e Michael 
Fassbender (Magneto, em X-men: 
Dias de Um Futuro Esquecido).  
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“X-Men é um ícone da cultura pop e 
tem tudo a ver com a programação 
do MIS”, diz André Sturm, diretor 
executivo e curador geral do MIS. “A 
série teve início nos anos 1960, nos 
quadrinhos, e na década seguinte, 
revolucionou este universo, não só 
pela narrativa inovadora, como 
também pela temática que abordava 
assuntos polêmicos para a época, 
como preconceito e intolerância. 
 

Circo de Pulgas do Etc e Tal  

Data: 01/07/2016 a 10/07/2016  
Horário: 15h 
Horário da Bilheteria: Ingressos 
disponíveis a partir das 9h do dia do 
evento (um par por pessoa) 
Local: Caixa Cultural São Paulo 
Entrada: Praça da Sé, 111  
Valor do Ingresso: Entrada franca  

Espetáculo infantil em formato de 
circo em miniatura. Números 
tradicionais como trapézio, 
funambulismo, equilibrismo, 
mágicas e outros truques simulam 
uma grande trupe de pulgas, 
orquestrada pela renomada Cia Etc 
e Tal do Rio de Janeiro-RJ.  
De 01 a 10 de julho (sextas, 
sábados e domingos), às 15h.  
Dias 02 e 09 de julho: bate-papo 
com o público após o espetáculo. 


