
 
 
 

 

 

 
 

Método Yokomine na Shin-Ei Lândia 
Começamos a cuidar dos filhos de funcionários a partir do ano de 1998 (Era Heisei 

Ano 10) e na época em local não apropriado: Em quarto de 6 tatames, com pessoas 

sem licença e sem instalações adequadas. Não aceitando as condições mencionadas, 

que as crianças estavam passando e pensando em um futuro melhor para elas que a 

creche Shin-Ei Lândia foi remodelada no mês de novembro de 2004.  

No começo passamos por várias dificuldades e não eramos compreendidos por 

causa das diferenças culturais, costumes e de adaptação, mas quando as crianças 

ingressaram no primário, os pais e até mesmo os professores das escolas começaram 

a reconhecer o sistema educacional da Shin-Ei Lândia.  

Um processo educacional não resulta em apenas 1 ano de trabalho, os 3  

primeiros anos são muito importantes para o desenvolvimento das crianças antes de ingressar no primário. Pensando em 

aumentar a capacidade e potencialidade delas que 

implantamos a partir do mês de agosto o Método 

Educacional Yokomine com treinamento de leitura, 

escrita, continhas, Pianika, Flash Card e entre 

outras atividades. Essas atividades foram 

implantadas com o intuito de que as crianças 

consigam fazer as coisas por si mesmas, tenham 

força de vontade de aprender e aumentar a 

resistência física. Na parte da tarde as crianças 

estudam também o português. Ultimamente as 

turminha do Okii Panda e as do Gakudou estão aprendendo a procurar palavras 

utilizando o dicionário português. 

Semana da Campanha Nacional da Higiene e Segurança no Trabalho 

 Todos os anos, entre os dias 01/10 até o dia 07/10 é realizado em todo o Japão a Semana 

Nacional da Higiene e Segurança no Trabalho. O Slogan deste ano é 「Checagem da saúde 

Física e Mental - Controle de Saúde」. É muito importante manter a saúde física e também a 

mental para que possamos trabalhar diariamente sem ocasionar problemas. Quando passamos 

por algum problema, gera stress ou insegurança, consequentemente diminui a capacidade de 

pensar e decidir as situações, influenciando no serviço. Portanto vamos dormir bem e tomar 

cuidado com a alimentação de forma balanceada e adequada!!  

O Seguro Facultativo de Veículos está em dia?  
O pagamento do Seguro Facultativo de Veículos em muitos dos casos é efetuado todos os meses em débito 

bancário. E o seu pagamento está sendo efetuado todos os meses em dia? Quando o saldo bancário estiver negativo, 

no mês seguinte é efetuado a cobrança de 2 meses. Se no 3o. mês também não houver saldo, será enviado uma 

fatura para que o pagamento seje efetuado no corrente mês, nas lojas de convêniencia ou fazer o depósito bancário 

diretamente na conta da Seguradora. Caso contrário o seguro será automáticamente cancelado. Acontecendo isso 

o seguro não poderá mais ser utilizado. Caso for constatado que o pagamento do seguro não fora 

realizado, comunicar imediatamente a seguradora e verificar como deverá ser procedido o 

pagamento. 

Funcionários que estão no Seguro de Grupo da Shin-Ei, caso venha a se desligar da 

empresa, favor fazer os trâmites das documentações. Caso contrário será  automáticamente 

cancelado. Para aqueles que desejam continuar no seguro mesmo depois do desligamento com a 

Shin-Ei, favor entrar em contato conosco para ser realizado os procedimentos de pagamento para a 

conta bancária. 
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Palavra deste mês  
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            Departamento Geral 
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É você que escolhe a própria felicidade!! 
 

http://www.shinei-net.jp/

