Aracê – Centro de Pesquisa e Ação
Apoio à criança estrangeira
Escola

Comunidade



A escola, a família, amigos da vizinhança, comunidade etc.



A criança, assim como nós, convive em vários meios.



Cada um destes meios interfere de modo positivo e/ou
negativo na criança.



Pequenos detalhes, muitas vezes insignificantes (para os
adultos), são importantíssimos e podem fazer diferença na
adaptação.



Antes de pensar ou falar ocorre o raciocínio. Nestes
microssegundos anteriores ao pensamento ou à fala é que
deve haver uma língua a ser escolhida.



A língua materna, de maneira correta, seria a língua em que
raciocinamos, não a que falamos. A língua (ou as línguas)
falada deverá ser a língua necessária para a sobrevivência da
criança na sociedade. Considerar a comunicação necessária
dentro e fora da família é imprescindível.

É brasileiro

Pensa e fala
em Japonês

É Japonês?
Brasileiro?



A criança que fala e pensa em japonês,



Tem pouco conhecimento sobre o o seu país natal,



Age como uma criança japonesa.



Contudo é estrangeira.



Como esta criança se sente e aceita esta situação?



A criança fala e pensa em português.



Pouco ou nada sabe/conhece sobre o Japão.



Age como uma criança brasileira e compreende / aceita a sua
origem.



O

que

é

necessário

para

esta

satisfatoriamente à sociedade japonesa?

criança

integrar-se

Apoio



Raciocínio, pensamento e fala.



A compreensão e aceitação da origem.



Comunicação com todos os membros da família.



Apoio familiar, escolar.



Integração na comunidade.



Sem

nível

suficiente

para

manter

conversações

mais

complexas na língua japonesa, como ocorreria a comunicação
satisfatória?


O que é necessário para a criança se integrar à comunidade?



Estarão os pais integrados?

Muitas crianças/adolescentes chegam aqui, não por escolha própria, mas por opção dos
pais. Sem os amigos e com a família vivenciando uma nova rotina. O apoio mais
precioso será a família, a comunicação diária, o exemplo de atitude etc. A criança
espelha a família.
São muitos os projetos de apoio, pesquisas, discussões, e isso é realmente importante.
Mas nenhum apoio se equipara ao apoio familiar. Quando a criança tem uma família, que
escuta, discute, orienta e a ensina raciocinar em todas as situações, com certeza todos
estes projetos terão os resultados otimizados.

Aracê
Palavra tupi-guarani que significa Aurora,
o nascer do dia, o canto dos pássaros pela manhã.
O nascer de cada dia
sempre nos traz esperança de bons acontecimentos.
O grupo Aracê
lutará para que cada momento seja como uma aurora no coração
de cada criança e adolescente.
A esperança deve ser uma constante, junto com o sonho e a vontade
de vencer!

Aqui
Jusco
Irino

Sanarudai
Shogakko

Unidos faremos a diferença!!!

Danchi

Informações
Akimoto Lucina (em português) TEL.: 090-6593-8446
Yamanoue Mai (em Japonês)
TEL.: 090-6593-8447
e-mail: arace.hamamatsu@gmail.com

