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São Paulo para Crianças | Guia de Passeios, Lazer,
Serviços e Compras 

https://saopauloparacriancas.com.br/passeios
/?gratuito 

Guia da Semana | Programação Infantil 
https://www.guiadasemana.com.br/programac
ao-infantil 

Sesc São Paulo 
https://www.sescsp.org.br/ 

Centro Cultural São Paulo
http://centrocultural.sp.gov.br/

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
(MASP) 

https://artsandculture.google.com/partner/m
asp 
Av. Paulista, 1578, Bela Vista - São Paulo 

MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

Confira o melhor da Programação Infanto-Juvenil
para as férias! São Paulo é uma cidade muito rica em
cultura e entretenimento! Aproveite as férias para
passear e conhecer lugares novos. Muitos passeios
são gratuitos. Confira nos sites: 

MUSEUS NO BRASIL
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Pinacoteca de São Paulo 
https://artsandculture.google.com/partner/pi
nacoteca-do-estado-de-sao-paulo 
Pça. da Luz, 2, Luz - São Paulo 

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useu-de-arte-moderna-de-sao-paulo 
Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº, Parque
Ibirapuera - São Paulo 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useu-da-imigracao 
R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca - São
Paulo 

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB) 
https://artsandculture.google.com/partner/cc
bb-sao-paulo 
R. Álvares Penteado, 112, Centro - São Paulo 

Museu da Língua Portuguesa 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useu-da-lingua-portuguesa 
Pça. da Luz, s/nº, Luz - São Paulo 

Museu Catavento 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useu-catavento 
Av. Mercúrio, s/nº, Brás - São Paulo 

Museu da Imagem e do Som (MIS) 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useo-da-imagem-e-do-som 
Av. Europa, 158, Jardim Europa - São Paulo 

Museu do Futebol 
https://artsandculture.google.com/partner/m
useu-do-futebol 
Pça. Charles Miler, s/nº, Pacaembu - São Paulo 
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Museu de Arte Contemporânea (MAC USP) 
http://www.mac.usp.br/mac/ 
Av. Pedro Alvares Cabral, 1301, Vila Mariana -
São Paulo 

Caixa Cultural 
http://www.caixacultural.com.br/
Pça. da Sé, 111, Centro - São Paulo 

Museu Casa de Portinari 
https://www.museucasadeportinari.org.br/TOU
R-VIRTUAL/ 
Pça. Candido Portinari, 298 - Brodowski 

Museu Nacional | Rio de Janeiro 
https://artsandculture.google.com/project/mu
seu-nacional-brasil 
R. Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão -
Rio de Janeiro 

Museu da República |Rio de Janeiro 
http://museudarepublica.museus.gov.br/ 
R. do Catete, 153, Catete - Rio de Janeiro

Museu da Imigração Japonesa
https://www.bunkyo.org.br/br/museu-
historico/
Rua São Joaquim, 381, Liberdade – São Paulo 

Niconico Art Museum 
https://ch.nicovideo.jp/niconicomuseum 

Hasard Museum 
https://wam-hasard.com/ 

Museu Nacional de Natureza e Ciência 
https://www.kahaku.go.jp/ 

Conteúdo online relacionado à cultura japonesa 
https://bijutsutecho.com/magazine/news/hea
dline/22458

MUSEUS NO JAPÃO
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Gartic - Jogo de adivinhação de desenho:
https://gartic.io/

Manual do Mundo | Entretenimento criativo 
http://www.manualdomundo.com.br/ 

Revista Ciência Hoje das Crianças 
http://chc.org.br/

Stopots - Jogo de stop online:
https://stopots.com/system/

Vint.ee - Diversos jogos de tabuleiro como
othello, xadrez, sudoku, entre outros:

https://www.vint.ee/

Geniol | Desafios de Lógica 
https://www.geniol.com.br/logica/desafios/ 

RachaCuca | Quebra-cabeça, Problemas de
Lógica, Testes e Quizzes

https://rachacuca.com.br/ 

Atividades, curiosidades e brincadeiras para
explorar: 

DESAFIO E LÓGICA 

Dicas para se
divertir em casa
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Don’t Touch my Moleskine 
http://donttouchmymoleskine.com/jogo-de-
sombra/

História dos efeitos 
http://historiadosefeitos.blogspot.com/2011/0
8/jogos-de-sombras.html 

PutsGrilo! 
http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/ima
gens-como-fazer-incriveis-figuras-
comsombras/ 

Origami Way | Easy Origami Instructions and
Diagrams 

https://www.origamiway.com/easy-
origami.shtml 

Origami Club 
http://en.origami-club.com/ 

Como Fazer Origami 
http://www.comofazerorigami.com.br 

Monosiri | 折り紙の折り⽅まとめ
https://mono-siri.com/20388 origamio.com 

blog | Diagram 
http://miotsugawa.blogspot.com.br/2008/06/
anniversary.html 

Origami Spirit | Leyla Torres 
https://www.youtube.com/user/OrigamiSpirit 

Origami Channel | Tadashi Mori
https://www.youtube.com/user/tadashimori 

Easy Origami | Wellington Oliveira 
https://www.youtube.com/channel/UCbEiPECX
vNKtaa4dUBRUh1w 

JOGO DE SOMBRAS 

ORIGAMI 
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Creative Park 
https://creativepark.canon/en/categories/CA
T-ST01-0071/top.html

Decorfácil
https://www.decorfacil.com/amigurumi/

Como fazer crochê do zero
https://comofazercrochedozero.com.br/amigu
rumi-para-iniciantes-bolinha-de-croche-facil/

PAPER CRAFT 

É só imprimir, recortar, montar e colar! Monte
estruturas em 3D muito legais! 

AMIGURUMI
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ARTESANATO 5-Minute Crafts | Bijuterias com
resina https://youtu.be/cw9qD9_eBNA Ver e
Fazer | Pokebola e Pikachu de feltro
https://www.verefazer.org/2017/08/pokemon
-em-feltro-com-molde.html tudo em E.V.A. |
Papelaria Criativa
https://br.pinterest.com/andradevellozo/tud
o-em-eva/ Artesanato Passo a Passo |
Lembrancinhas com moldes em EVA
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br
/lembrancinhas-de-eva-com-moldes/
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Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin: 
https://www.bbm.usp.br/pt-br/

Biblioteca Circula: 
http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/al
exandriaws/microServices/livrosDigitaisMobInf
.jsp 

Biblioteca Digital Mundial: 
https://www.loc.gov/collections/world-digital-
library/about-this-collection/

Biblioteca Digital de Peças Teatrais - UFU: 
http://www.bdteatro.ufu.br/

Biblioteca Digital da UNICAMP - fotografias,
ilustrações, obras de arte, revistas, registros
sonoros, teses e dissertações, vídeos e outros
documentos de interesse ao desenvolvimento
científico, tecnológico e sócio cultural: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
Biblioteca da Fundação Japão: 

https://fjsp.org.br/biblioteca/ 
Biblioteca de Obras Raras, Especiais e
Documentação Histórica da USP:

https://obrasraras.usp.br/
e-Books Brasil: 

http://ebooksbrasil.org/ 

Dicas de leitura
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e-Book “Guia das Finanças Inteligentes” -
Apresenta orientações sobre administração de
finanças de maneira mais prática e eficiente,
referentes a: como se livrar das dívidas, como
cuidar das finanças de forma inteligente, por que
investir seu dinheiro, como a emoção influencia
suas decisões financeiras:

https://www.tororadar.com.br/ebook/guia-
financas-inteligentes 

Projeto Gutenberg - e-Books grátis: 
https://www.gutenberg.org/ 

Rainbow - Livros em diversas línguas: 
https://www.rainbow-ehon.com/

Sugestões de Leitura Kaeru:
https://docs.google.com/document/d/1iyat0K
4iNPSbh1h_Bl8ocM6bV6nbCGtq/edit?
usp=sharing&ouid=107533478039363316700&rtp
of=true&sd=true
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Bolsas de estudos Santander: 
https://www.becas-
santander.com/pt_br/index.html

Centro de Pesquisa e Formação - SESC São Paulo:
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.or
g.br/

Curso de Ciência da Computação de Harvard: 
https://materiais.estudarfora.org.br/cc50-
harvard/

Curso do Linkedin sobre "Trabalho Remoto:
Colaboração, foco e produtividade": 

https://www.linkedin.com/learning/paths/trab
alho-remoto-colaboracao-foco-e-
produtividade

Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) da
USP:

https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?
id=5603&section=0

Cursos de Formação Profissional Gratuitos do
SENAI: 

https://cursosgratuitos.sp.senai.br/
Escolas Técnicas Estaduais (ETECS) Centro Paula
Souza:

http://www.cps.sp.gov.br/
Guia do Estudante - Informações sobre o
vestibular, bolsas de estudos, ENEM, dicas de
estudo por disciplinas e guia de profissões: 

https://guiadoestudante.abril.com.br

Cursos
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Plataforma Educa Mais Brasil: 
https://www.educamaisbrasil.com.br/

Plataforma Aprenda Mais (cursos do Ministério da
Educação): 

https://aprendamais.mec.gov.br/
Portal SEBRAE (cursos online): 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
/cursosonline

Vestibulinho ETEC: 
http://www.vestibulinhoetec.com.br/home

www.projetokaeru.org.br

https://www.educamaisbrasil.com.br/
https://aprendamais.mec.gov.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
http://www.vestibulinhoetec.com.br/home
https://projetokaeru.org.br/


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/offic
e/trainings/nikkeis01.html 

FUNDAÇÃO JAPÃO
Concede bolsas fellowship para os estudiosos
desenvolverem a sua pesquisa no Japão e
promove diversos programas de auxílio
destinados às instituições e organizações
referentes aos estudos japoneses, como
também programas de intercâmbio intelectual
tais como projetos de pesquisa colaborativa e
diálogos que proporcionem o entendimento
regional de questões globais.

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! 

Bolsas de Estudos
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https://fjsp.org.br/estudos-japoneses-e-
intercambio-intelectual/

 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.html 

NIKKEI SCHOLARSHIP "PROJETO DE REALIZAÇÃO
DOS SONHOS" 

Para jovens descendentes de japoneses. 
http://www.jadesas.or.jp/pt/kenshu/scholarshi
p.html 

BOLSA DE ESTUDOS SHOEI 
Para jovens dekasseguis ou filhos de
dekasseguis que desejam continuar os estudos
universitários no Brasil. 
http://www.ciate.org.br/noticias/18-bolsa-de-
estudo-shoei 

BOLSA DE ESTUDOS PARA GRADUAÇÃO NO JAPÃO
(faculdades de Medicina e Odontologia
principalmente, a maioria não solicita a devolução
da bolsa) 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shoga
ku_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-med-
u.ac.jp/su11/su1109/su110903/index.html KENPI 
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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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Aliança Cultural Brasil-Japão:
https://site.aliancacultural.org.br/ 
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/ 

Japão em Foco 
http:/japaoemfoco.com/ 

Japan House São Paulo
http://www.japanhouse.jp/saopaulo

Made in Japan
http://madeinjapan.com.br/
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Mogu Mogu - Perfil no Instagram sobre
gastronomia e cultura japonesa: 

https://www.instagram.com/mogumogubr/ 
NHK World - Relatos sobre Artes do Japão: 

https://www.nhk.or.jp/japan-art/pt/
NHK World - Sabor do Japão (receitas de comidas
japonesas): 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/radio/coo
king/

Yuri Yamashita - Perfil no Instagram sobre comida
e cultura japonesa: 

https://www.instagram.com/yuriyama__/ 

Curiosidades sobre
o Japão
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123 Japonês - Perfil no Instagram sobre Língua
Japonesa:

https://www.instagram.com/123japones/
NHK Easy News - Notícias em japonês com uma
escrita simplificada:

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 
NHK World - Curso de Japonês: 

https://www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/

Estudos de japonês
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Hiragana - ひらがな

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Hiragana - ひらがな

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Katakana - カタカナ

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Katakana - カタカナ

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Kirigami

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Tangram

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Caça-palavras

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Labirinto

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Encontre os insetos

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/


Passatempo
Palavras enigmáticas

www.projetokaeru.org.br

https://projetokaeru.org.br/

