
Chegou a estação em que as plantas do quintal da creche são de um verde deslumbrante. No terraço, uma grande carpa feita 
pelas crianças da Turma Meron, voa ao vento. 1 meses se passou desde o início do novo ano letivo. Todas as novas crianças 
que entraram na creche e as que avançaram para a próxima classe estão se acostumando gradualmente em seu novo ambiente, 
e todas as salas estão repletas com os rostos sorridentes das crianças e das vozes alegres enquanto brincam. 

As crianças adoram as criaturas/bichinhos que encontram nesta época do ano. No quintal, as crianças pegam muitos tatus-
bolinhas e os espiam com seus amigos, procuram comidas e folhas para colocarem na casinha, e também perseguem formigas, 
as crianças têm um grande interesse por criaturas pequenas. Gostaríamos de vivenciar junto as descobertas das crianças e 
transmitir a importância dos seres vivos. 

Acreditamos que estejam planejando passear durante o feriado prolongado de maio. Desejamos que se divirtam com sua 
criança na natureza refrescante de maio. Crianças pequenas tendem a adoecer quando ficam com cansaço acumulado, então 
gostaríamos que cuidassem da saúde e condição física delas. 
  

Aconteceu quando estávamos brincando de casinha com a Turma Ichigo (1 ano). A-chan colocou comidinhas em um 
prato e trouxe para a professora, dizendo "Hai" e entregou, a professora aceitou, dizendo, "Obrigada! Quanta comidinha 
né", A-chan observava feliz enquanto a professora fingia comer a comidinha. Ao entregar o prato para A-chan, a professora 
disse, "Obrigada pela refeição!", A-chan retornou ao local onde o banquete estava colocado, e novamente colocou 
comidinha no prato e entregou para a professora, dizendo "Hai". A professora pensou, "Será que ela quer que eu coma…", 
fingindo comer gostosamente, A-chan sorriu e voltou a encher o prato com comidinhas, a cena se repetiu por várias e 
várias vezes. Pareceu que a vontade de A-chan coincidiu com os gestos da professora. Ao sentir a alegria de ter seus 
pensamentos aceitos, leva ao sentimento de segurança das crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    

 

                    

  

 
 
 

５月の園だより 

1（seg.）Aula de ginástica（Turmas Meron e Budou） 

2（ter.）Levar futon para casa 

3（qua.）Feriado - Dia da Constituição 

4（qui.）Feriado - Dia do Verde 

5（sex.）Feriado - Dia das Crianças 

15（seg.）～ 19（sex.）Reunião Individual 

              （2～5 anos）  

17（qua.） Comemoração dos Aniversariantes 

18（qui.） 

19（sex.）  

19（sex.） Levar futon na creche 

24（qua.） Conselheiras na creche 

25（qui.)  Caminhada（Turma Meron） 

27（sáb.）  Limpeza da creche  

※posteriormente entregaremos os detalhes 

29（seg.） Aula de ginástica（Turmas Meron e Budou） 

※Semanalmente, as sextas, levarão o calçado interno 

para lavar 

★Sobre a assistência infantil aos sábados★ 

※27(sáb.) de maio, será realizada a limpeza da 

creche, portanto não haverá assistência infantil. 

※ 3(sáb.) e 24(sáb.) de junho, a assistência 

infantil será de meio período. 

※17(sáb.) de junho, dia da dedetização da creche, 

portanto não haverá assistência infantil 

越前市のホームページに園だよりがのっています。（半角英数です） 
http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/020/hoikuenn/dayori/endayori.jsp 

・Movimentar bastante o corpo e brincar na natureza refrescante. 

・Familiarize-se com animais e plantas, e ter interesse por eles. 

・Interagir com os amigos próximos e brincar com as brincadeiras 
favoritas. 

 

Calendário de maio 

Crianças Brilhantes! 

Objetivo de maio 

 

As crianças entram em contato com muitas coisas 
diferentes, então suas unhas podem ficar sujas ou lascar 
enquanto estão crescendo. O acúmulo de sujeira pode 
causar inflamação e doenças nas unhas. Logo mais, 
também começará as brincadeiras no barro. Use a hora do 
banho para remover a sujeira que não conseguiu ser 
removida ao lavar as mãos. Além disso, se as unhas 
estiverem compridas, podem enroscar em algum lugar e 
machucar os amiguinhos. Por favor, corte as unhas 
regularmente em casa. 

Como estão as unhas? 
 

令和５年４月２８日 

Creche Nakayoshi 
Diretora Tamezawa Hiroko 

 

Informativo da Creche 
 

Recolhimento do Exame de urina 


