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□ □ □ □ □ □ □ □・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

♪Durante o horário de funcionamento, Pais e filhos que ainda não estão ingressados na creche, 
alunos da escola primária, ginásio e ensino médio são bem vindos para brincar no centro♪ 

＊ Hor á rio de funcionamento : 10:00 à s 
18:00hs 

＊Fechado: Domingos e feriados  

＊Telefone: 0566-81-1380 

＊Endereço : Showa 7-1

□Aula de Dança J-Pop□ 

Dia 17 (seg) A partir das 15:50 
Limite de vagas：10 pessoas  

(por ordem de reserva) 
 

Vamos dançar alegremente ao ritmo 
das músicas♪ 

Não esqueça a garrafa térmica e lenç
o(toalha)! 

☖☗Vamos brincar de  

         Igo e Shougui ☗☖ 
(Para estudantes primários e ginagiais) 

 

Dia 13 e 27（qui） 

Das 16h às 17h. 
Limite de vagas：10 pessoas 

 

Moradores do bairro irão ensinar as regras do Igo 
e Shougi, crianças que estão interessadas em 
aprender, venham participar☆ 
 

□□Amigos da 1ª série□□ 

 

Parabéns pelo ingresso a escola. 
Venham brincar no Centro! Entregaremos 

um presentinho para os amigos que vierem 
brincar no centro. 

 

Período：Do dia 10 (seg) ao dia 15(sáb) 
Pessoas alvo: Alunos da 1ª série da escola Yatsuda 
e Chiryu Higashi

☆★Regras do Centro Infantil★☆ 

· Cumprimente ao chegar no Centro; 
· Ao vir ao Centro, escreva o seu nome 

completo; 
· Utilize máscara; 
· Esterelize as mãos; 
· É proíbido comer dentro do centro, traga 

somente água ou chá para sua reposição 
liquida.  

· Traga o seu próprio lenço para secar as mãos; 
· É proíbido trazer brinquedos, dinheiro e 

doces para o centro; 
· Depois de brincar, guarde o brinquedo; 
· Antes de ir embora lave as mãos. 

□AI-AI Aula para Pais e Filhos□ 
 

Toda terça e sexta-feira 

 a partir das 10:30 
 

Conteúdo：Ginástica, Brincadeiras entre Pais e 
Filhos, Cantos infantis, Colar figurinhas e outros 

  Público Alvo: Pais e filhos (Idade de 0 a 3 anos) 
Limite de vagas：10 pessoas 

 
Início a partir do dia 18 de abril (ter) 

 
＊Poderá participar somente uma vez por semana, na 

terça ou sexta-feira. 
　＊Os Pais devem utilizar máscara. 
　 

□Recado da Biblioteca□ 
Vamos começar os empréstimos dos livros 

a partir do dia 24 de abril (seg). Traga uma 
bolsinha (sacolinha), para pegar o livro 
emprestado.


