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Uma introdução à creche matsubara

Serviços de puericultura na creche de Matsubara
Idade Aceitamos uma série de idades desde o fim da licença de maternidade até ao pré-escolar
Availability

Dias semanais 7: 30
Pouco tempo 8: 30 Estendido 18: 30 Sábado 7: 30 -

-

19: 30
16 : 30

19 : 30

19: 30

Fechado aos domingos e feriados
Capacidade 66 pessoas (0 anos: 6 pessoas, 1 ano a sénior: 12 pessoas cada)

Um resumo do Jardim matsubara
Escola de infância Name Matsubara Himawari
Localização

〒453-0021
Matsubara-cho 2-41-1, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi

Número de telefone TEL 052 (433 ) 5111 FAX 052 (433) 5112
Endereço de e-mail matsubara@proteca.co.jp
Página inicial

http://matsubara.proteca.co.jp

Fundada a

1 de outubro de 2018

Fundador

PROTECA Co. Ltd.

Representante

Takumi Moroi

Administrador Principal Suzuki, Nobuko
Estrutura de construção Quadro de aço 2 andares
Instituição médica afiliada Clínica Koyama (Medicina Interna/ Pediatria)
Endereço: 1-10 Koganedori, Nakamura-ku, Nagoya
Número de telefone: 052 ( 451) 8002

Clínica Dentária Sugiura (Dentária)
Endereço: 4-19 Taikotori, Nakamura-ku, Nagoya
Número de telefone: 052 (461) 7564
Companhia de seguros Tokyo Marine & Nichido

Filosofia e objetivo de puericultura
A nossa filosofia de puericultura
Criar as bases para fazer uma vida feliz.
As crianças anseiam pelo futuro para lutar pelos seus sonhos, esperanças e todas as boas
possibilidades. A nossa filosofia de puericultura ajuda-os na sua jornada para alcançar a sua visão.
Para que possam desfrutar das suas vidas. À medida que passam o tempo mais importante da sua
infância connosco, ajudamo-los a desenvolver as suas personalidades e a ter bons atributos
individuais de cada criança.

Objetivo de acolhimentode crianças
Uma criança que pensa: "Eu posso fazê-lo!"
Um dos valores mais importantespara as crianças é a "autoafirmação". Na creche de
Matsubara, valorizamos a experiência de nos desenvolvermos em nós mesmos na nossa
creche diária. À medida que se esforçam para com o que lhes parece natural, a nossa
equipa terá todo o gosto em apoiá-los na forma como "podem fazê-lo!", o que se liga à
confiança de cada criança. Acabam por acumular uma grande pilha de "Eu consigo fazêlo", a partir de pequenas realizações dia após dia. Permitimos a criação de crianças que
se amam a si mesmas.

Uma criança brilhante e alegre
Uma infância cheia de brilho e excitação só pode acontecer uma vez na vida. Queremos que
passem a infância, como quiserem, o máximo que puderem. Focando-se no ciclo básico de "jogar
bem, comer bem, dormir bem", um berçário que permite a conferição de brinquedos de madeira
naturalmente dá lugar a crianças com sorrisos e emoção ilimitada.

Uma criança que cuida dos seus amigos
O tempo passado com os amigos multiplica o gozo de tudo. Tudo o que possa causar a sua
tristeza e solidão diminui muito. Queremos ser uma creche que permita este tipo de
experiências. Mesmo que às vezes se cruzem ou lutem, queremos que sintam a
maravilha de serem amigos e experimentem fazer as pazes de cada vez. As muitas
oportunidades de interagir com amigos de diferentes idades devem ser uma fonte
maravilhosa de inspiração uns para os outros.

O compromisso do Jardim Matsubara
Cuidados infantis quentes que se sentem em casa
Para as crianças pequenas, o mais importante é o tempo que passam uns com os outros.
Quero criar um ambiente que se sinta em casa numa creche. Com isso em mente, escolhemos cuidados
íntimos através de pequenos grupos. As crianças aprendem muito com a experiência de serem
acarinhadas e amadas. O grande momento que eles têm na creche de Matsubara permite que as suas
mentes se enriqueçam.

Almoço artesanal
Quero que comam alimentos cheios de amor porque és uma criança em crescimento. Acreditando que,
nós são particulares sobre o almoço quente caseiro. Alimentos quentes e amorosos naturalmente
eliminam os gostos e desgostos sobre a comida. É um almoço de creche que enche o estômago e o
coração com comida quente que comem com todos.

Sala de aula rítmica
"Som" é uma das primeiras sensações que o bebé encontra. "Som"e "ritmo" coordenam através dos
ouvidos e são expressos através das mãos enquanto tocam. A dança e a performance expressivas
permitem que as crianças o façam à sua maneira, e é muito importante para desenvolver a sua
imaginação. Procuramos ritmos que lhes permitam desfrutar plenamente do crescimento que começa
com os seus ouvidos.

Sala de aula inglesa
A aula de inglês começa com o desejo de desfrutar de um ambiente divertido e aberto.Único para inglês.
Gosto sempre do mesmo professor de inglês, para que as crianças se habituem naturalmente ao inglês.
Um futuro que envolva uma sociedade global no mundo torna-se cada vez mais familiar para eles.
Apoiamos crianças que podem partir para o mundo com a sensação de que "o inglês é divertido".

Sala cheia de árvores
O calor da madeira quente é importante porque ainda são crianças pequenas. Quero eles para passar
um tempo relaxante rodeado pela paz de espírito que é única para a madeira. O cheiro, a textura e a
diversão dos padrões que melhoram a imaginação das crianças. Uma sala cheia de árvores, cada uma
com um rosto diferente, naturalmente lhes dá um sorriso brilhante.

Programa diário e evento mensal
Programa Diário

Eventosmensais

Pertences
pertences 〇
☐ Mudança de roupa (3 conjuntos) ... Por favor, traga roupa interior (calças) para crianças
☐ toalha de mão 1 com loop (cerca de 20 × 20 a 40 × 40cm)
☐ 3 toalhas de mão (cerca de 30 cm) ... Não é necessária classe infantil
☐ 2 pacotes de limpeza para bebés (para propriedade pessoal) ... Não é necessária classe infantil
☐ saco de vinil (50 ou mais, como tamanho médio ou médio, por favor.)
☐ Cerca de 10 fraldas (para reposição) ... Não é necessária classe infantil
☐ Magumagu (baby cup) ... Crianças de 0 anos apenas
☐ garrafa de bebé (Por favor, só quando se bebe leite.) ... Só para pessoas de 0 anos.
〇 Pertences Semanais
Oanel B no início de cada semana e o regresso todos os fins de semana, por isso, por favor, lava-te em casa.
☐ Lençol toalha ou lençóis de cama para a sesta
☐ Balde de toalha para confortador, etc. (Ajuste e prepare-se para o verão e inverno. )
chapéu de cor ☐ para um passeio
○ Pertences diários
Por favor, ponha na mochila e traga todos os dias.
☐ toalha de mão 1 com laço... Uma pessoa de 0 anos será notificada quando

for

necessário.

☐ toalha de mão de 3 cm (quadrado de 30 cm) ... Não é necessária aula infantil.
☐ 1 avental para o almoço da escola... Não é necessária aula infantil.
☐ folha de troca de fraldas (30 x 45 a 45 x 70 cm) ... Não é necessária classe infantil
☐ 5 fraldas (por favor, diga um por um.) ... Não é necessária aula infantil.
☐ Notas de Contacto (damos-lhe no momento da admissão) ... Não é necessária classe infantil
□ Livro de adesivos... Não é necessária aula de bebé
○ Pertences sazonais
☐ Saco de piscina, toalha de rosto, roupa de banho (Prepare-se apenas durante o verão. )
Garrafa de água (apenas classe para crianças)
Copo com pega (apenas para 2-5 anos)

Por favor, escreva o seu nome em todos os pertences.

Introdução da nossa creche
Shimobayashi Himawari
creche
Endereço : 2-6 Shimobayashi-cho, Toyota City
Idade-alvo: 3 meses a 2 anos
Horário de funcionamento: 7: 30-19: 00
Capacidade: 42 pessoas (0 anos: 10 pessoas,
1 ano: 16 pessoas, 2 anos: 16 pessoas)
Número de telefone: 0565-47-9333

Escola infantil Nakajima himawari
Endereço : 1º andar, Nishihodaka Heights, 2-30-1
Nakajima-cho, Nakamura-ku
Idade-alvo: 3 meses a 2 anos
Horário de funcionamento: 7: 30-18: 30
Capacidade: 19 pessoas (0 anos: 5 pessoas,
1 ano: 7 pessoas, 2 anos: 7 pessoas)
Número de telefone: 052-462-9111

Escola Matsubara Himawari
Endereço: 2-41-1 Matsubara-cho, Nakamura-ku, Nagoya
Idade-alvo: 3 meses a 5 anos
Horário de funcionamento: 7: 30-19: 30
Capacidade: 66 pessoas (0 anos: 6 pessoas,
1-5 anos: 12 pessoas cada)
Número de telefone: 052-433-5111

