I .princípio da carta da terra:

RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE
DE VIDA
Professor(a) convidado:
Sofia Nanka Kamatani

Furoshiki
Aula do dia 10/09/2011 com a professora convidada : Sofia Nanka Kamatani

Manhã

Designer de formação pela Universidade
Mackenzie.
Em 1995 após o grande terremoto no Japão
na região de Kobe, tive a oportunidade de
ser bolsista pelo Governo de Hyogo - Kobe,
para realizar um sonho pesquisar sobre as
embalagens tradicionais japonesas, minha
grande paixão !!!
Após retornar ao Brasil ingressei no mestrado, conclui a pesquisa sobre as embalagens
tradicionais japonesas e o furoshiki.
Em 2008 tive a grata oportunidade de ajudar
a concretizar um grande sonho! Realizar a
Comemoração do Centenário da Imigração
Japonesa no Anhembi.
Para concretizar mais um sonho em 2008 fui
para Kyoto, pude visitar e fazer uma imersão
com os produtores de furoshiki.
Ministro palestra e workshop sobre a utilização de um pano quadrado o FUROSHIKI,
uma arte tradicional japonesa de embrulho
japonês, num conceito atual de sustentabilidade.
Seja bem vindo ao mundo do Mottainai
Furoshiki.

Agenda
17/09– Não houve aula

Neste último sábado,10/9,
na parte da manhã a professora Fátima continuou
ministrando o trabalho que
estávamos desenvolvendo
sobre stakeholders.
A classe se dividiu em 5
grupos, e cada grupo adotou uma organização para
mapear os respectivos stakeholders em um flipchart.
Através desta atividade
foram discutidos e definidos conceitos relacionados
ao tema, os grupos nomearam dentre os cases quem
eram os afetados como
apoiadores e/ou influenciadores; envolvidos, empoderados ou consultados;
engajados ou relacionados
etc.
Finalizado a atividade, o
professor Áureo, monitor
do curso, integrante da

Sofia Nanka Kamatani
Imagem: grupo Fotos

Rede Nossa São Paulo apresentou para sala alguns dos
trabalhos desenvolvidos por
eles e como se articula esta
rede no município.
Tarde:
Fomos organizados em grupo, para realizarmos e conhecermos “O Jogo Sementes”, o qual cada multiplicador recebeu o seu.

trou uma aula sobre Furoshiki, em que além de
ensinar na prática como
são feitos os embrulhos
de panos, contextualizou
toda tradição japonesa
em cima da ação de embrulhar e desembrulhar
diversos objetos e todo o
ato sustentável que isso
representa para o nosso
planeta.
Cases do dia :
-Desmatamento
-Um teto para o meu país
-Unilever
-Prato Cheio
-Bioauto

Em seguida a Designer Sofia Nanka Kamatani, minis-

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br

“Assumir que, com o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do
poder, vem a maior responsabilidade de promover o bem comum.
Carta da terra

Responsáveis
Equipe roteiro
Camila Pereira Jacob de Oliveira.camilapjo@gmail.com
Guilherme Carandina
pes.lopesgc@pucsp.br

Para saber mais

Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Ladislau Dowbor aula dia 03/09/2011

Lo-

Ivo da Silva

Navegar

ivocarelli@yahoo.com.br

Janaína Almeida de Pina Rodrigues

Rede Nossa São Paulo http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/

janarodriguescv@yahoo.com.br

Janaina Rute da Silva Dourado

Sementes: www.criacaodejogos.com.br/manualjogosementes.pdf

janainarute@hotmail.com

Renata Martins Pappalardo

Furoshiki: http://ecofuroshiki.blogspot.com

renatapappalardo@yahoo.com.br

Projeto educação para
a sustentabilidade

Para ver fotos das aulas acesse a pagina no facebook criada pelo grupo de fotografia.

Equipe do Projeto
coordenador geral do projeto

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002839554827

Prof. Dr. Luciano A. Prates
Junqueira
Professores:
Prof. Dr. Ladislau Dowbor
Prof. Dra. Maria Stela Santos
Graciani
Prof.ª Maria de Fátima D. C.
Alexandre
Prof.ª Maria Magdalena Vila
Uribe (Magda Vila)
Professores convidados
Pesquisadores e voluntários do
NEATS.
Monitores:
Prof.Áureo Magno Gaspar Pinto.
Cíntia Bincoleto Fazion.
Pedro Emilio Pinheiro Acciari

Projeto Educação para a Sustentabilidade,criado e coordenado pelo NEATS da PUC-SP-neatsfema@pucsp.br
Endereço:http://www.pucsp.br/educasustentabilidade

