
 

Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp  (11) 3254-0100 
 

 

Projeto de Construção de Salas de Aula para Educação para o Trabalho 
da Escola de Educação Especial de São Carlos 

 
Entrega Oficial de Doação 

  

 
 No dia 7 de agosto de 2008, ocorreu a cerimônia de entrega oficial de doação em 
prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos (APAE), com a 
participação de cerca de 200 pessoas. A cerimônia foi prestigiada por Masuo 
Nishibayashi, cônsul geral do Japão, Odalete Natalina Martins Piva, presidente da APAE, 
Midred Domingas Battiston Passeri, vice-presidente da APAE, autoridades municipais, 
entre outros. Antes dos pronunciamentos, houve apresentações dos alunos (coral, dança, 
etc) e de grupo de taikô da comunidade local. 
 “Aquilo que fazei a um de meus pequeninos, a mim o fazei” – proferindo as 
palavras de Mateus, a vice-presidente Passeri disse que ensinamentos semelhantes são 
encontrados em todos os povos e crenças. Lembrou que é importante guardar tais 
ensinamentos no coração, mas que eles tornar-se-ão vivos através das ações, fato 
demonstrado pelo generoso povo japonês ao construir a maravilhosa oficina, a quem 
teceu agradecimentos. 
 Representando os colegas, a aluna Ana Carolina deu boas-vindas ao cônsul geral, 
agradeceu o prédio doado o qual prometeu usar com sabedoria.  

O cônsul geral Nishibayashi mencionou o histórico de mais de 50 anos da APAE 
de São Carlos que atualmente presta atendimento educacional e especializado a cerca 
de 500 pessoas. Ainda, disse que a educação para o trabalho era dada numa antiga 
oficina mecânica e moradias velhas, locais apertados que não permitiam o aluno 
cadeirante participar das aulas, além de dificuldades como a má circulação do ar devido 
às janelas pequenas e que prejudicava a saúde dos alunos. Com a construção das salas 
de educação para o trabalho, ele manifestou sua expectativa de que os alunos possam 
estudar num ambiente apropriado. 
 Após os discursos, houve o descerramento da placa comemorativa, plantio de 
árvore e visita às instalações.   

      

Plantio de cerejeira pelo  
cônsul geral Nishibayashi 

Corte da fita inaugural do novo prédio 
pelo cônsul geral e consulesa 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Construção 
de Salas de Aula para Educação para o 
Trabalho da Escola de Educação Especial 
de São Carlos 

Nome da Organização Donatária: 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São Carlos 

Local do Projeto: São Carlos (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 18 de 
dezembro de 2007 

Valor da doação: aproximadamente 
R$ 149.000,00 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de 
São Carlos vem trabalhando ao longo de 
mais de 50 anos e atualmente presta 
atendimento educacional e médico a 
cerca de 500 pessoas com deficiência 
mental. Hoje, a educação para o trabalho 
é dada utilizando instalações de uma 
antiga oficina mecânica e moradias 
velhas. Porém, as salas usadas são 
apertadas não permitindo a aprendizagem 
aos alunos cadeirantes, as suas janelas 
são pequenas impedindo a circulação do 
ar e prejudicando a saúde, entre outros 
problemas que afligem a entidade. 

Detalhes da Doação: construção de 4 
salas de aula (265 m²) 

Vista externa do prédio construído 
Foto cedida pela APAE de São Carlos 

Oficina de educação para o trabalho em uma das 
salas de aula construídas 

Foto cedida pela APAE de São Carlos 
 


