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Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão”

umlongoveraonojapao@gmail.com

Recebemos 2017 com muita energia e por isso este mês temos três workshops!

Logo no dia 6 fique a conhecer as tradições de ano-novo do Japão e aprenda as frases mais usadas

nesta época do ano, no dia 13 pode criar um caderno segundo o método tradicional ou até encadernar

um manual de poesia Haiku (para aquela resolução de ano-novo de aprender algo artístico…), e no dia

27 vamos todos pegar nos pincéis para treinar caligrafia.

O nosso curso “Japão: Língua e Cultura” (oficialmente recomendado na página da Secção Cultural da

Embaixada do Japão http://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000271.html) é o único curso em

Portugal de Estudos Japoneses! Junte-se a nós, nas aulas e/ou nos workshops, ou siga os nossos

vídeos on-line.

O Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão” tem o apoio do Condomínio Criativo.                                   

http://www.condominiocriativo.pt/

www.facebook.com/oCondominioCriativo/

Projeto Cultural e Pedagógico
“Um longo Verão no Japão”

em Coimbra



Língua Japonesa. A partir das 18h. Tema: Ano Novo. Incluí Kanji.

Sessão individual: 5€ estudantes e menores de 15 anos, 10€ público geral. Todos os

materiais pedagógicos incluídos. Prof. Ayano S. e Inês M. Inscreva-se no Curso

“Japão: Língua e Cultura” para o trimestre Janeiro – Março e desse modo as aulas

semanais são ainda mais económicas, para além de ter oferta de livros.

Workshop de Encadernação. Das 18.30h às 20.30h. Encadernação manual

segundo o método tradicional japonês. Caderno em branco ou manual de poesia

Haiku (oferta). Sessão individual: 14€ estudantes e menores de 15 anos, 20€

público geral. Todos os materiais incluídos. Formador: Chronospaper. Inscreva-se

no Curso “Japão: Língua e Cultura” para o trimestre Janeiro – Março e poderá

frequentar esta sessão gratuitamente!

Língua Japonesa. Grupo A (iniciação) das 18h às 19.30h. Grupo B (intermédio) das

19.40h às 21h. Se deseja integrar as aulas de língua japonesa agende a avaliação

para aferir o seu nível (gratuita), que será realizada a 6 de Janeiro. Prof. Ayano S.

Sessão individual: 10€ todos os públicos. Todos os materiais pedagógicos

incluídos.

Workshop de Shodo. Caligrafia tradicional japonesa, usando pincéis, tinta e papel

de arroz. Neste workshop vamos realizar trabalhos de introdução à técnica e

trabalhos decorativos de caligrafia (que ficam para os alunos). O uso dos

equipamentos e materiais está incluído. Formador: Catarina Vitorino.

15€ menores de 15 anos, 18€ estudantes, 20€ público geral.

2º trimestre do Curso “Japão: Língua e Cultura”

(aceitam-se novas inscrições em todos os níveis)

Sessões presenciais, de 6 de Janeiro a 31 de Março, às sextas-feiras das 18h às 21h

(13 sessões). Apoio on-line permanente. Vídeos on-line. Todos os materiais

pedagógicos incluídos.

Inscrições liquidadas até 20 de Dezembro (desconto de 30%): 105€ / trimestre

Contacte a organização para mais informações.



umlongoveraonojapao@gmail.com

Para informações e inscrições: 

Pré-inscrições:

Estamos a receber pré-inscrições para quem estiver interessado em artes tradicionais

japonesas. A marcação de um workshop depende de reunirmos cinco pré-inscrições. Os

horários disponíveis são sextas-feiras das 18h às 21h e sábados de tarde. Os preços dependem

dos especialistas de cada uma das áreas, a partir de 10 euros por pessoa.

Se é artista, artesão, professor ou outro profissional com atividade ligada ao Japão ou à

cultura japonesa, contacte-nos. Damos apoio à realização de workshops, exposições,

performance e conferências.


