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Consulta individual e reunião

para pensarmos juntos na educação das crianças
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Dra. Kyoko Nakagawa
Psicóloga pela USP
e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Pau
É coordenadora do “Projeto Kaeru” que há alguns anos pre  
assistência psicopedagógica às crianças que retornaram
do Japão ao Brasil. Vem se dedicando a diversos projetos 
voltados às crianças e adolescentes brasileiros, envolvidos
no movimento migratório ao Japão. 
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Profa Cristina H. Sumita
Psicóloga e Mestre em Psicologia Social pela 
PontifíciaUniversidade.Católica de São Paulo、
Professora associada da disciplina de 
Comportamento Humano da Universidade São 
Marcos, São Paulo.
Psicóloga do Projeto Kaeru  ‒ ISEC
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