ANO: 2020

MÊS: JANEIRO

DIAS: 17 (6ª) chegada às 8:00; 18 (Sáb.) e 19 (Dom.) término às 17:30;
19 (Dom.): Das 15:45 às 16:45, convidamos senhores pais e responsáveis para PALESTRA PARA PAIS E RESPONSÁVEIS.

ONDE: ACEAS NIKKEY – SUZANO, R. DIBE TANNUS, 535 Chácara Guaió.
IDADE: de 7 a 16 anos de idade, de ambos os sexos; aceitam-se até 180 inscrições;
TAXA de INSCRIÇÃO: R$80,00 por pessoa; Para mais de uma pessoa por família: R$150,00 para duas
pessoas; R$220,00 para três pessoas.
ITENS PARA USO PESSOAL: Escova de dente, pasta dental, sabonete, chinelo, roupas para 3 dias, pijama,
lençol, cobertor, travesseiro, toalha de rosto e de banho, remédios de uso pessoal, lápis, caneta
esferográfica, borracha, caderno, tesoura sem ponta, maiô ou short para banho de piscina, repelente p/
mosquito.
NÃO É PERMITIDO LEVAR: Doces, salgados, chicletes, brinquedos, games e similares.
PROGRAMA / ATIVIDADES PRINCIPAIS: Origami, canto, recreação e jogos, atividade manual, palestras e
ensinamentos da Shuyodan, prática de esportes, banho de piscina, vídeo, candle service, ginástica matinal,
folk dance, teatro, etc.
PROFESSORES: Prof. TAKAO NAKAYAMA (“Koshi” da Shuyodan do Japão); Alexandre Hasunuma (Xan); Sr.
Nicolau H. Dói; Dr. Massao Kussano; LÍDERES: sob a coordenação de Yukio Yamamoto, Dyn, Ernesto, Élcio,
Cíntia, Renata, Yuri, Douglas, Daniel, Milton, Adriano, Marili, Michele, Harumi, Yuzo, Hendy, Victor,
Megumi, Lika.
PARTICIPEM: O Koshukai busca um futuro melhor para todos, no exercício da cidadania para uma
sociedade sadia.
INSCREVAM-SE previamente, do dia 21/11/2019 (5ª) até o dia 13/01/2020 (2ª), na Secretaria da
ACEAS/NIKKEY.
INSCRIÇÃO: Todas as escolas de Língua Japonesa de Suzano (Nippon Gakko) e no ACEAS/NIKKEY.
CONTATO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS: ACEAS-NIKKEY: (11) 4780-4270; (11) 4780-4282 ou (11)
97240-9910 com Ronaldo Petegrosso ou Lívia Harumi; Sr. Fumio: (11) 3813-7976 – São Paulo.
SHUYODAN (O que é?) é uma entidade cultural que tem como finalidade desenvolver um trabalho de
formação moral e espiritual de jovens e adultos (educação social) fundamentada no lema “AMOR e SUOR”.
Não é uma religião e nem movimento político.
SHUYODAN DO BRASIL
ACEAS/ NIKKEY - SUZANO
NOTA: Aceitam se doações de verduras, legumes, frutas, ovos, etc.

