
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ter o psicológico e saúde saudáveis e 

que a criança possua confiança. 

2 Ter orgulho e apego na cidade natal e 

que consiga contribuir para o 

desenvolvimento social 

3 Ter capacidade acadêmica e criatividade 

e ampla perpectiva para com o mundo 

 

Com parcerias de escolas infantil e escolas de ensino 

fundamental I, realizaremos o suporte na criação e o 

aprendizado para as crianças da cidade de IZUMO 

Assistência para crianças de escolas infantil 

Através de intercâmbios de crianças da escolas 

infantil e escolas de ensino fundamental I, 

consegue vivenciar experiências e desenvolver 

um piscológico afetuoso. 

Conexão da escola infantil para o ensino fundamental 

I. Transição do「Aprender brincando」para o

「Aprender」 

Através da「Percepção do semblante」  com a 

cooperação de professores de escolas infantil e 

escolas de ensino fundamental I aplicaremos o 
progresso na qualidade da educação. 

Função de creches・Instituições infatil autorizadas・escola infantil・escola fundamental I 

 

 

 

Função da região 

 

  

 

 

 

 

 

 

Função da família 

Todas as pessoas da 
região, ajudam a 

proteger as crianças, 
proporcionando um 

desenvolvimento 
proveitoso. 

Como responsável, 
principalmente é 

necessário a consiência 
dos itens mencionados 

abaixo e realizar a 
criação com muito amor 

e carinho. 
 

○Corpo e psicológico 
saudável 

 
○Relacionamento com 

pessoas 
 

○Capacidade de brincar 
e aprender 

Baseando-se na 「Folha de suporte do 

desenvolvimento de crianças de meia 
idade」 o responsável e a escola, realiza a 

reflexão para a criação e o 

desenvolvimento da criança, realizando o 
suporte até a escola. 

Verificar verso 

Patrulhas para a proteção na ida e 

vinda da escola 

Aprendizado de conteúdo 

cultural 

Dia de intercâmbio infantil Intercâmbio de crianças e 

bebê 

Seminário em conjunto com a 

escola infantil 

Experiência de professores de ensino 

fundamental I nas escolas infantil 

Colher batata na escola infantil 
No aprendizado de matéria (Atividades 

diárias) no ensino fundamental I 

「Vamos encontrar a primavera」 

A「Folha de suporte do desenvolvimento」

são realizadas para as crianças que 

completaram 5 anos (Crianças de meia 

idade) o conteúdo será compartilhado com 

a escola de ensino fundamental I que é 

prevista a criança. 

 

Imagem infantil da cidade de IZUMO 
 


