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São Paulo, 03 de abril de 2018. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Reforma da Escola de Educação Infantil Santa Clara de Embu Guaçu 
 

No dia 23 de março de 2018 (sexta-feira), neste Consulado Geral do Japão em 

São Paulo ocorreu a cerimônia de assinatura do contrato de doação em prol do 

“Projeto de Reforma da Escola de Educação Infantil Santa Clara de Embu Guaçu” sob a 

responsabilidade da Associação Cultura Franciscana, contando com a participação da 

Presidente da entidade, Sra. Nair Devina Rossetto e do Cônsul-Geral, Sr.Yasushi 

Noguchi. Esta doação faz parte da Assistência para Projetos Comunitários do Japão. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “O Programa de Assistência para Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana é um programa concebido pelo governo japonês 

para apoiar projetos de pequeno porte destinados aos governos locais, entidades 

educacionais, de saúde e ONGs. Estou informado de que a Escola de Educação Infantil 

Santa Clara de Embu Guaçu oferece educação gratuita a aproximadamente 340 

crianças carentes. Expresso o meu profundo respeito aos trabalhos da escola que tem 

atuado maravilhosamente em bairros onde a educação pública não está 

suficientemente disseminada e realizado importantes atividades de conscientização 

para a comunidade. Através desta cooperação, o Consulado Geral do Japão em São 

Paulo está imensamente feliz com a reforma das instalações levando não somente 

melhoria ao ambiente educacional mas também, em termos de acessibilidade, 

proporcionando qualidade de vida e segurança para as crianças de baixa renda”. 

 

Diretora Presidente Nair Devina Rossetto: “Expressamos a nossa profunda 

alegria, agradecimento e respeito ao governo japonês. As instalações que possuem 34 

anos de uso, além de envelhecidas não permitem a acessibilidade a todas as crianças, 

pois foram construídas em época que não havia muita preocupação com os 

cadeirantes. Fazia-se necessário uma reforma. Esperamos que através da reforma, 

proporcionada pela doação do governo japonês, possamos abrir o caminho para o 

ingresso também dos cadeirantes à escola. Continuaremos o nosso trabalho 
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proporcionando a melhoria no ambiente educacional das crianças de famílias carentes 

da região”. 

Linhas Gerais do Projeto 

A Escola de Educação Infantil Santa Clara de Embu Guaçu tem como gestora e 

mantenedora a Associação Cultura Franciscana que é constituída por 6 unidades de 

educação infantil e 2 unidades de creches infantis.  É uma escola fundada em 1984 

centrada no ensino básico das crianças de famílias carentes e atualmente atende a 

aproximadamente 340 crianças de famílias carentes da região. Esta escola que 

fornece educação gratuita às crianças dessas famílias carentes vem utilizando as suas 

instalações desde a sua fundação, necessitando de reparos relacionados à segurança 

e acessibilidade das crianças. Esta cooperação visa conceder a assistência até o limite 

máximo de US$ 53.532 para a renovação das instalações, possibilitando receber com 

segurança os cadeirantes e tornar mais confortável o ambiente para todas as 

crianças que frequentam a escola. 

Foto da Cerimônia de Assinatura 

 

Foto: Cônsul-Geral, Diretora Presidente, Gerente Educacional e Assistente de Projetos. 

 


