RESUMO DA CRECHE-園の概要
Limite de Vagas: 100 alunos
0 à 1 ano: até 16 alunos
2 à 5 anos: até 21 alunos por classe
Faixa Etárias: De 4 meses de idade à 5
anos
Horário de Funcionamento: Das
07:30hs às 18:00hs (seg. à sex.)
A recreação aos sábados é realizada na
Creche Chiryu Minami.
Folga escolar: Domingo, Feriados
nacionais e Final e Início de ano (do dia
29/Dez ao dia 3 de 3/Jan)
Refeição: Merenda escolar. Oferecemos
refeições especiais para crianças com
alergia.
As vozes das crianças da creche Takane
se espalham nos arrozais que ficam em
volta da creche que se localiza perto do
Conjunto habitacional de Chiryu (Chiryu
danchi).
É uma creche divertida aonde crianças
de diversas partes do mundo se divertem
e convivem em cooperação mútua,
respeitando as diferenças culturais.

Espaço para a amizade
☆Toda semana às Terça e Quarta-feira.
Das 10:00hs às 12:00hs

Localização da Creche Takane
１

Município de Chiryu

CRECHE TAKANE
知立市立高根保育園

子育て 応援します
AUXILIAMOS NA PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DO SEU FILHO

Endereço: Chiryu-shi Ushida-cho
Takane 218
Tel: 0566-82-4417
Fax: 0566-82-4417

Sobre mais informações, procure o
Setor Infantil da Prefeitura de Chiryu.
Tel: 0566-83-1111 (ramal 221～223)

A creche cuida das crianças da idade
pré-escolar auxiliando os responsáveis
que trabalham fora de casa.
Ajudamos também, no desenvolvimento
e educação do seu filho para que ele
possa desenvolver o sentimento de
humanidade e amor ao próximo.
E ainda, realizamos consultas sobre a
puericultura e intercâmbios com as
crianças da comunidade para que
cresçam saudavelmente.

Não deixe de contatar-nos caso haja
dúvidas em relação à criação infantil!

Como é a Creche Takane?

ATIVIDADES DIÁRIAS

FILOSOFIA EDUCACIONAL

Conforme a lei que dispõe o estatuto do bem-estar infantil, temos como objetivo promover o desenvolvimento saudável da
mente e corpo das criança que necessitam dos cuidados infantis.
Nós educadores, devemos realizar os cuidados infantis desenvolvendo o bem-estar social considerando em primeiro lugar os
benefícios para cada criança.

POLÍTICA EDUCACIONAL DA NOSSA CRECHE

Bercário/Maternal
Chegada à creche

Jardim de Infância
Chegada à creche
Brincadeiras livres

Lanche da manhã;
・Atividades educacionais

【AMBIENTE SEGURO E ESTÁVEL】
·Ajustar um ambiente seguro para que a criança possa brincar e vir para creche com alegria.

Passeios, brincadeiras livres

【CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA BÁSICA】
·Acreditamos que o amor, o carinho, o contato afetivo e o respeito dentro de um ambiente familiar e caloroso, promovem a
estabilidade emocional, assim a criança irá aprender o sentimento de amar e ser amado.
·Desejamos construir um laço de confiança ao respeitar os direitos humanos e a personalidade de cada criança.

Almoço
Soneca da Tarde

Almoço
Brincadeiras livres
(Verão:soneca da tarde)

Lanche da Tarde;

Lanche da Tarde

Brincadeiras no horário de
extensão

Brincadeiras no horário de
extensão

Término da recreação

Término da recreação

【CRIAR O SENTIMENTO DE RECONHECIMENTO】
∙Respeitar a individualidade de cada criança.
∙Por ser uma creche multicultural, nós educadores, visamos uma educação de respeito aos outros e compreensão mútua.
∙Conforme o desenvolvimento de cada criança, ensinamos repetida e polidamente as diversas maneiras de expressões verbais
conforme cada situação.
【APOIO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS】
∙Ter uma comunicação frequente para fortalecer os vínculos da relação creche-família.
∙Com a ajuda da tradutora pretendemos aprender e compreender as diferenças culturais, como idioma, cultura, costumes e
outros para podermos dar o apoio necessários aos Pais e Alunos.

OBJETIVO EDUCACIONAL
『Creche propícia e segura para brincar e se divertir』 『Corpo e alma saudáveis, crianças com um bom coração』
・Crianças que brincam cheias de energia;
・Crianças alegres e de bom coração;
・Crianças autônomas e independentes;
・Crianças de boa conduta que obedecem e cumprem as regras.

・Crianças que prestam atenção no que os outros dizem;
・Crianças que se divertem através da comunicação;
・Crianças perseverantes que se esforçam até o fim.

ATIVIDADE ANUAL ☆Participação dos Pais
Cerimônia de Ingresso☆
Gincana esportiva☆
Reunião Individual entre Pais e professores☆
Recreação aberta✩
Apresentação Teatral (p/ crianças)☆
Brincando com os Pais (p/ maternal)☆
Cêrimonia de Formatura☆

Abertura da Piscina
Festival das Estrelas
Festa de Natal
Mamemaki-kai
Festival das bonecas
Excursão do Outono
Festa de Despedida

Anual: Exame Clínico Geral (
Mensal: Comemoração para os aniversariantes, Medição de peso e altura e Treinamento de
Segurança ※Todas as atividades podem sofrer alterações.

Acesse o site da cidade de Chiryu para obter mais informações.

