Dicas
de férias
2018
Feliz Natal!
www.projetokaeru.org.br

Sites com Programação Infanto-Juvenil
para as férias
São Paulo é uma cidade super rica em cultura e entretenimento!
Aproveite as férias para passear e conhecer lugares novos. Muitos
passeios são gratuitos. Confira nos sites:
• http://saopauloparacriancas.com.br/passeios/?gratuito
• http://guia.folha.uol.com.br/busca/crianca/
• https://www.guiadasemana.com.br/programacao-infantil
• http://centrocultural.sp.gov.br/site/desfrute/programacao/
• https://www.sescsp.org.br

Sites para se divertir
Várias atividades de educação infantil em japonês:
• http://happylilac.net/kisetsu-sozai.html
Várias atividades, curiosidades e brincadeiras para explorar:
• http://www.manualdomundo.com.br/
• http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
• http://recreio.uol.com.br/
• http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/brinquedos-ebrincadeiras/atividades-criancas-ferias-escolares/
• https://matome.naver.jp/odai/2140792103096602001
DESAFIOS E LÓGICA:
• https://www.geniol.com.br/logica/desafios/
• https://rachacuca.com.br/
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JOGOS DE SOMBRAS
• http://donttouchmymoleskine.com/jogo-de-sombra/
• http://historiadosefeitos.blogspot.com.br/2011/08/jogos-desombras.html
• http://tosxolikopareaki.blogspot.com.br/2012_03_01_archiv
e.html#axzz4PJfyd9Qw
• http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/imagens-comofazer-incriveis-figuras-com-sombras/
SITES DE ORIGAMI:
• http://en.origami-club.com/
• http://www.comofazerorigami.com.br
• https://matome.naver.jp/odai/2145567708477915101
• https://mono-siri.com/20388
• https://www.youtube.com/user/OrigamiSpirit
• https://www.youtube.com/user/tadashimori
• https://www.youtube.com/channel/UCbEiPECXvNKtaa4dUB
RUh1w
• http://miotsugawa.blogspot.com.br/2008/06/anniversary.ht
ml
PAPER CRAFT:
É só imprimir, recortar, montar e colar! Monte estruturas em 3D
muito legais!
• http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/
• http://www.papercraftmuseum.com/
• http://nintendo-papercraft.com/
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Sites da comunidade japonesa
Eventos, notícias e curiosidades
• Consulado Geral do Japão em São Paulo:
http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
• Fundação Japão: http://fjsp.org.br/
• Made in Japan: http://madeinjapan.com.br/
• Japão em foco: http:/japaoemfoco.com/
• Japan House: http://www.japanhouse.jp/saopaulo

Dicas de Leitura
EM JAPONÊS:
• http://hukumusume.com/douwa/
• http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_
miniweb/contos_japoneses.html
• http://www.aozora.gr.jp/
• https://www.noichigo.jp/search/detail/search_type/4/page/1/init_flag/1/s
earch_word/%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%90%91%E3
%81%91
• http://www.e-hon.jp/index.htm
EM PORTUGUÊS:
• http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfolc.htm
• http://www.mundinhodacrianca.net/2009/08/lendasfolcloricas_6496.html
• http://lendasecontosinfantis.blogspot.com.br/
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• http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesqu
isaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_
autor=&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&c
o_midia=2&co_obra=&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&o
rdem=null
• https://canaldoensino.com.br/blog/20-livros-gratis-deliteratura-infantil-para-voce-baixar
• http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digitalcamoes/infantil-1.html?limit=20&limitstart=0
Veja alguns vencedores do Prêmio Jabuti 2018:
• Conto - Título: Enfim, Imperatriz; Autora: Maria Fernanda Elias
Maglio
• Crônica - Título: O poeta e outras crônicas de literatura e vida;
Autores: Rubem Braga, André Seffrin e Gustavo Henrique
Tuna
• Histórias

em

Quadrinhos

-

Título: Angola

Janga;

Autor: Marcelo D'Salete
• Infantil e Juvenil - Título: O Brasil dos Dinossauros; Autor: Luiz
Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira
• Poesia - Título: à cidade; Autor: Mailson Furtado Viana
• Romance - Título: O clube dos jardineiros de fumaça;
Autora: Carol Bensimon

4

Cursos e Estudos
CURSOS GRATUITOS ON LINE NO SENAI - A PARTIR
DE 14 ANOS DE IDADE
• https://portalead.sp.senai.br/institucional/3722/0/cursosgratuitos
CURSOS COM BOLSAS DE ESTUDO DO SENAC
• https://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a21516.ht
m&testeira=2153
30 Sites que oferecem Cursos Gratuitos com Certificado
• https://catracalivre.com.br/educacao/30-sites-que-oferecemcursos-on-line-gratuitos-com-certificado/
PROGRAMA APRENDIZ LEGAL
Programa do Governo Federal que prepara e insere jovens de 14
a 24 anos no mercado de trabalho. Para cadastrar, acesse:
CIEE - www.ciee.org.br
tel: (11) 3046-8222
Mais informações em:
• www.aprendizlegal.org.br
ETECS (Escolas Técnicas Estaduais)
• http://www.cps.sp.gov.br/
• http://www.vestibulinhoetec.com.br/home/
Informações sobre o vestibular, bolsas de estudos, ENEM, dicas
de estudo por disciplinas e guia de profissões:
• https://guiadoestudante.abril.com.br
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Bolsas de Estudo
Deseja retornar para o Japão? Sabia que há vários
programas que oferecem bolsas de estudo que permitem
que você vá para o Japão para estudar? Dê uma olhada nos sites
para conhecer quais são os pré-requisitos, períodos de inscrição
para o processo seletivo e valores das bolsas. Há também bolsas
de estudo aqui no Brasil, confira!
JICA
Bolsas de estudos no Japão, custeadas pelo Governo Japonês e
implementadas em parceria com diversas entidades. O público alvo
deste programa são descendentes japoneses da América Latina que
desejam adquirir habilidades técnicas e conhecimentos necessários
ao desenvolvimento profissional
• https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/trainings/nik
keis01.html
BOLSA DE ESTUDOS MEXT
Bolsas de graduação, pós-graduação e ensino técnico oferecidas
pelo Governo do Japão nas universidades japonesas.
• http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/cultura/bolsa1.htm
NIKKEI SCHOLARSHIP "PROJETO DE REALIZAÇÃO
SONHOS"
Para jovens descendentes de japoneses.
• http://www.jadesas.or.jp/pt/kenshu/scholarship.html

DOS

BOLSA DE ESTUDOS SHOEI
Para jovens decasseguis ou filhos de decasseguis que desejam
continuar os estudos universitários no Brasil.
• http://www.ciate.org.br/noticias/18-bolsa-de-estudo-shoei
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BOLSA DE ESTUDOS PARA GRADUAÇÃO NO JAPÃO
(FACULDADES DE MEDICINA E ODONTOLOGIA
PRINCIPALMENTE, A MAIORIA NÃO SOLICITA
DEVOLVER A BOLSA)
• http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido
/index.html
• http://aichiminiren.jp/igakusei/
• http://www.mief.or.jp/jp/shougakukin.html
• http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP
• https://fujinokuni-doctor.jp/igakuse/shogakukin
• http://www.aichi-medu.ac.jp/su11/su1109/su110903/index.html
KENPI KENSHU E KENPI RYUGAKU - KENJINKAIS
São oferecidas pelo governo das províncias do Japão. Verifique
no site do Kenren a respectiva Associação de Província (Kenjinkai)
para saber quais bolsas são oferecidas.
• http://www.kenren.org.br/kenjinkais/
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Receitas
Vamos cozinhar? Em 15 minutos você faz uma receita
deliciosa, típica do Natal!
(Fonte: Site Tudo gostoso)
INGREDIENTES:
1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses
2 xícaras de leite
1 lata de leite condensado
3 ovos batidos
1 pitada de canela
açúcar a gosto
óleo para fritar

MODO DE PREPARO:
Corte a baguete em fatias médias
Em um refratário, misture o leite de vaca com o leite condensado e
mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadinhas
Em outro refratário, bata os ovos e adicione a canela
Passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos
Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel toalha
Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto
Sirva quente ou coloque na geladeira para servir gelada
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Artesanato
TRICÔ
Quer se aventurar no tricô? Dá para fazer peças muito úteis como
blusas, cachecol, meia. Veja nesse link, com vários vídeos do
passo a passo para iniciantes.
https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/tutoriais-paraaprender-a-fazer-trico/

AMIGURUMI
Vamos aprender a fazer um amigurumi? São bichinhos de crochê
que nasceram no Japão e estão super em alta! Não sabe nem
pegar na agulha? Sem problema! Dá uma espiadinha neste canal
do YouTube!
Two Bee - Bia Moraes
https://www.youtube.com/channel/UC75brwwnaAjqYa9lyrOeHA
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Se já tiver uma noção de crochê, tente este Papai Noel!

PAPAI NOEL
Materiais:
Fio amigurumi nas cores:
3528 – Carmim / 7563
Chantily / 8001 Branco
Olhos pretos 8 mm
Fibra siliconada / Cola pano
Agulha crochê 3mm / Agulha
tapeçaria
Marcador de ponto / tesoura /
E.v.a. para base

POMPOM BOLA DA TOUCA – branco
1 – Anel mágico com 6 pb
2 – 6 aum (12)
3 até 5 (3 carr) – 12 pb – encher
6 – 6 dim (6pb)
Troca para cor Carmim e sem arrematar iniciar o cone
CONE - CHAPÉU
1 – 2 pb, 1 aum (8)
2 – 1 pb, 1 aum (12)
A partir de agora, todas as carreiras ímpares seguem apenas com
pb sobre pb, sem aumentos.
3 – 12 pb
4 – 2 pb, 1 aum (16)
6 – 3 pb, 1 aum (20)
8 – 4 pb, 1 aum (24)
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10 – 5 pb, 1 aum (28)
12 – 6 pb, 1 aum (32)
Troca para cor chantily e a próxima carreira fazer
pegando a alça de trás.
13 – 32 pb
14 – 7 pb, 1 aum (36)
15 – 36 pb
16 – 8 pb, 1 aum (40)
17 – 40 pb
– Colocar olhos centralizados nas carreiras do rosto com 6 pontos
de separação
– Nas alças reservadas da carreira 12 fazer em branco 5
carreiras de pb e costurar em tubo na mesma carreira.
Trocar para cor Carmim e a próxima carreira fazer pegando a
alça de trás.
18 – 9 pb, 1 aum (44)
20 – 10 pb, 1 aum (48)
22 – 11 pb, 1 aum (52)
24 – 12 pb, 1 aum (56)
25 até 27 (3 carreiras) – 56 pb
Para fechar a base, na próxima carreira pegar pela alça de trás
28 – 6 pb, 1 dim (49)
29 – 5 pb, 1 dim (42)
Encher e inserir a base de e.v.a.
30 – 4 pb, 1 dim (35)
31 – 35 pb
32 – 3 pb, 1 dim (28)
33 – 2 pb, 1 dim (21)
34 – 5 pb, 1 dim (18)
35 – 1 pb, 1 dim (12)
Fechar Anel Mágico invertido
– Com o fio branco fazer 6 pompons de garfo para barba e 1
pompom maior para o bigode, fixar na peça.
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CARACOL
Materiais:
Enchimento para o corpo,
antenas e casinha.
Agulha de crochê No. 2 1/2
Olhos de segurança pretos 6
mm.
Lãs da cor desejada

CORPO
Você começa com a taça.
Crochê 2l
1. 6 sc no último ch da agulha de crochê
2. Repita em cada v, ganchos de 2v (12v)
3. Repetir 1v, 2v no próximo crochê, (18v)
4. Repetir 2v, 2v no próximo crochê (24v)
5. Repetir 3v, 2v no próximo crochê, (30v)
6-10. 30v
11. 8v, 2v de crochê juntos (27v)
Coloque os olhos entre a rodada 7 e a rodada 8 com 11v entre o
espaço.
12. 7v, 2v crochê juntos, repita (24v)
13. 6v, 2v crochê juntos, repita (21v)
14. 5v, 2v crochê juntos, repita (18v)
15. 4v, 2v crochê juntos, repita (15v)
Só encha a taça, o resto do corpo não precisa ser enchido!
16-40. 15v
41. 3v, 2v crochê juntos, repita (12v)
42. 12v
12

43. 2v, 2v crochê juntos, repita (9v)
44. 9v
45. 1v, 2v fazer crochê juntos, repita (6v)
Costure o fundo.
CASA
Crochê 2l
1. 6 sc no último ch da agulha de crochê
2. Repita em cada v, ganchos de 2v (12v)
3. Repetir 1v, 2v no próximo crochê, (18v)
4. Repetir 2v, 2v no próximo crochê (24v)
5. Repetir 3v, 2v no próximo crochê, (30v)
6. Repita 4v, 2v no próximo crochê, (36v)
7. Repetir 5v, 2v no próximo crochê (42v)
8-11. 42v
Crochê esta parte novamente.
Costure as duas partes e encha a casa.
O caracol não se sustenta sozinho
Você quer isso, em seguida, encher a casa com
enchimento granulado.
ANTENAS (2X)
Crochê 2l
1. 6 sc no último ch da agulha de crochê
2. Repetir 1v, 2v no próximo crochê (9v)
3. 1v, 2v de crochê juntos (6v)
4-5. 6v
6. 1v, 2v crochê juntos, repita (4v)
7-8. 4v
Costure as antenas no topo do copo; Costure a casa no corpo;
Costure qualquer ponto de feltro na casa.
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Passatempos
Desafios de lógica
Três amigas foram na doceria e compraram um doce diferente.
Descubra o que cada moça comprou e o valor pago.
Dicas:
A Teresa gastou 2 reais a menos do que Cristina.
A fatia do bolo custa R$4,00.
O mousse não foi a escolha da Cristina.
DOCE

PREÇO

3 4 5
M
T o
B o u
o r s
l t s
o a e
N Francisca
O
Teresa
M
E Cristina
P 3 reais
R
4 reais
E
Ç
5 reais
O
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SUDOKU

NONOGRAMA
O nonograma sempre tem números sobre as linhas e colunas,
indicando quantos quadradinhos devem ser pintados, que formarão
uma imagem. O desafio é descobrir qual devem ser pintados.
Dica: começar por um que seja mais fácil de preencher (algo que
dê pra preencher a linha/coluna toda com certeza, baseado só nos
números) e depois vai relacionando linhas e colunas para fazer o
desenho todo.
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