
	 Embora seja outono no calendário japonês, parece que o calor severo do verão continuará. 
Este ano não conseguimos divertir totalmente na piscina, tivemos várias idéias que as crianças 
ficaram maravilhadas com as brincadeiras na água. Pudemos ouvir muitas conversar divertidas. 
Valorizamos as ricas ideias das crianças e também gostaríamos de encontrar maneiras de 
aproveitar o máximo o dia a dia na creche este mês. 
 Além disso, é um momento que facilmente ficam cansados e doentes, daremos atenção para 
que possam ter um ambiente relaxado sem exageros. 
 

P r e v i sã o  d e  S e t e m b r o  

1 Qua  
2 Qui 	 	 	 	 	 	 	  
3 Sex 	 	 	 	 	 	 	  
4 Sáb 	 	 	 	 	  
5 Dom  
6 Seg  
7 Ter  
8 Qua  
9 Qui  

10 Sex Orientação de segurança no 
trânsito 

11 Sáb  

12 Dom  

13 Seg  

14 Ter  

15 Qua Aberto as crianças da vizinhança 

16 Qui Curso educativo de prevenção ao 
crime 

17 Sex 	 	 	 	  

18 Sáb  

19 Dom  

20 Seg Dia do Idoso 

21 Ter Cobranças das despesas gerais 

22 Qua Simulação de catástrofe 

23 Qui Equinócio de Outono 

24 Sex Festa dos aniversariantes 

25 Sáb  

26 Dom  

27 Seg Débito em conta 

28 Ter 	 	 	 	 	  

29 Qua Ensaio do Undokai 

30 Qui  

 

 

Dia dos idosos・・・É o dia de se homenagear as pessoas que contribuiram 
com sua vasta experiência a sociedade. 

Todos os anos realizamos a homenagem ao Sofubokai (festa aos avós), mas 
lamentamos em não poder realizar este ano, para prevenir e evitar a 
disseminação do Covid-19.  

Desejo que pandemia termine logo, para que possamos ter uma vida 
tranquila. 

★★★	 Comunicado e solicitação	 ★★★  
 

Já acabaram as brincadeiras na piscina, mas como ainda está muito quente, vamos  
continuar com os banhos de chuveiro, para lavar o suor depois de brincar, portanto 
continuem mandando a sacolinha da piscina com a toalha e a troca de roupa 
dentro. 
・Por favor deixar anotado no cartão de banho ou no caderno de  

recado com: O ou X.. 
・Dia 10/Out (sáb), pretendemos realizar o Undokai(gincana esportiva). 
・A fim de evitar a propagação do novo corona vírus, iremos realizar de forma 

diferente, para que evite a aglomeração das pessoas. 
	  As crianças do Nyuji gumi(0~2 anos) não participarão da gincana e pedimos que 
cuidem em casa. Posteriormente enviaremos o comunicado. 
	 ・Crianças do Nensho, Nentyu e Nentyo, devem vir com o uninforme de  
educação física 
	 	 As pessoas que desejam encomendar o uniforme, solicitar diretamente na 
Diretoria até 10/Set (sex). 
＊Iremos aos poucos realizar os treinos para o Undokai, por isso 
solicitamos que tragam a criança até 9 horas. 
＊Iremos a passeio até o parquinho prôximo, por isso tragam: 
・Garrafa térmica com alça de ombro. 
・Chá em grande quantidade. 
・As crianças devem vir com roupa que lhes facilitam correr e 

pular com tranquilidade. Os sapatos também devem ser no 
tamanho correto. Procurem não mandar as meninas vestidas saias e sim shorts ou 
calça, e as meninas com cabelos longos vir presos em forma de rabo de cavalo. 
・Verifiquem se o elástico do boné colorido não está esticado demais e se estiver, 

por favor troquem por elástico novo. 
 

令和 ３年 ９月号 
Cobrança das despesas gerais de Setembro 

�	Pagamento em dinheiro será no dia 21 (ter) e 22 (qua) 
� Débito em conta será no dia 27 (seg) 

	 Verificar o saldo bancário até o dia 24 (sex) para o débito 
autómatico. 

O débito automático é realizado todo dia 26 de cada mês (caso o 
banco esteja fechado, ficará para o dia seguinte), pedimos a 
compreensão. 
 

★Previsão de eventos para Outubro 
Dia 9 (sáb) Undokai 
Dia 15(sex) Excursã 

01/Set - Dia da Prevenção aos desastres naturais 
	 Não sabemos quando haverá terremotos  

ou outro desastre natural. É importante deixar 
combinado com a família, como evacuar-se, o local do  
refúgio, deixar água e alimentos estocado, verificar o local de contato entre outros. 
	 Vamos deixar combinado com a família quem  

irá buscar a criança na creche caso haja o desastre  
natural. 

Para as pessoas que ainda não realizaram o  
cadastro de mensagem pelo celular, façam o mais rápido  
possível. Não esquecer de abrir as mensagens 
 recebidas. 

Na creche, temos feito treinamentos todos os meses.  
No treinamento, seguimos sempre as seguintes regras: 

 
Osanai (Não empurrar)         Hashiranai (Não correr) 
Shaberanai (Não conversar)     Modoranai (Não voltar) 

 

INFORMATIVO DE 
SETEMBRO 

Inscrição para o hoikuen para 2022 
�A partir de 01/Set (qua) – entrega do formulário 
�De 01 (sex)~08/Out (sex)- preencher e devolver o formulário 
ao hoikuen.  

Foi divulgado no boletim informativo de Agosto 
 


