
INFORMATIVO PARA INGRESSO 

NO CLUBE INFANTIL  

(Jidou Kurabu)   

ANO FISCAL 2022 (Reiwa 4) 
 

        

Cidade de Toyoake 

Prefeitura de Toyoake   Divisão de Suporte a Criação de Criança 

Setor Infantil  Tel: (0562) 85-3950 (ligação direta) 

〒470-1195 Toyoake shi Shinden cho Komochi Matsu 1-1 



1: O que são Jidou Kurabu （Programa educacional saudável para crianças após o horário de aulas） 

São Clubes Infantis voltados aos alunos do Ensino Fundamental I (Shougakkou) cujos pais e responsáveis devido ao trabalho 

ainda não estão em casa quando terminam as aulas, e tem como programa o objetivo de promover uma educação saudável 

oferecendo um lugar para brincadeiras e vivência. 

 

2: Locais onde são realizados os Clubes Infantis (Jidou Kurabu) 

  Os clubes Infantis são realizados nas instituições chamadas(Jidoukan) dos respectivos distritos escolares, e as salas do Clube 

 Infantil (Jidou Kurabu) estão situadas nas áreas internas das escolas do Ensino Fundamental I (Shougakkou)  

 
（※）Yoshiike Jidou Kurabu são para os moradores da região de: 

Komochimatsu, Komochimatsu Mae, Shironishi, Nishiki, Hironaga, Yoshiike e Monsaki. 
 

O que são Jidoukan? 
São instituições voltadas ao bem estar infantil, que tem por objetivo proporcionar uma educação saudável físico-intelectual das  

crianças, contribuindo com a criação dos filhos desta região auxiliando nas brincadeiras e no cotidiano, considerando-se alvo 

todas as crianças menores de 18 anos de idade.  

 Oferece assistência ao desenvolvimento das crianças através de brincadeiras coletivas e brincadeiras individuais, que são  

proporcionadas no Jidoukan. 

São dadas as orientações necessárias dependendo das diferenças de cada pessoa e respeitando cada individualidade, através  

de várias atividades vivenciais que encorajam o desenvolvimento das emoções como pensar nos colegas, socialização, respeito 

a regras, dentro das brincadeiras das crianças.Na Cidade de Toyoake existem 7 instituições (Jidoukan) 
 

Nome do Jidoukan Endereço Telefone Obs（Administrador designado） 

Chuou Jidoukan Nishigawa cho Sasahara 26-1 93-6601 Terceirizado para  

Nihonhoikuservice Co., Ltd. Hokubu Jidoukan Kutsukake cho Izumi153-41 92-3337 

Oomiya Jidoukan Zengocho Miyamae1487-9 93-8808 
Terceirizado para Serio Co., Ltd.   

e Assistência Alsok Biru Service 

Nanbu Jidoukan Sakae cho Yamanota112 97-7575 

Terceirizado para  

Poppins Co., Ltd. 

Seibu Jidoukan Sakae cho Minami Yakata 316-2 98-2200 

Himawari Jidoukan Sakae cho Kamiubako 3-213 97-4331 

Cosmos Jidoukan Shinden cho Minamiyama  82 95-2529 

  ◆Dias de atendimento: De Segunda-feira à Sábado (folgas no domingo, feriados, final e início de ano) 

  ※Somente o Chuou Jidoukan funciona de Terça-feira à Domingo (folga na Segunda-feira, feriados,final e início de ano) 

  ◆Horário de atendimento: das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 

 

Distrito escolar 
Nome do 

Clube 
Local das atividades 

Endereço 
Telefone  

Vagas Gestão em 2022 (R4) 

Toyoake 

Shougakkou 

Nanbu 

Jidou kurabu 
Nanbu Jidoukan 

Sakae cho Yamanota 112 

97-7575 
70 

Terceirizado para 

 Poppins Co., Ltd. 

Sakae 

Shougakkou 

Sakae 

Jidou kurabu 

Dentro do Sakae Shougakkou 

Sakae Jidou Kurabu 

Shinsakae cho 2 choume 295           

57-1004 
110 

Yakata 

Shougakkou 

Seibu 

Jidou kurabu 
Seibu Jidoukan 

Sakae cho Minami Yakata 316-2 

        98-2200 
60 

Chuou 

Shougakkou 

Cosmos 

Jidou kurabu 
Cosmos Jidoukan 

Shinden cho Minamiyama 82  

           95-2529 
100 

Yoshiike 

Jidou Kurabu 

(※) 

Toyoake Kinrou Kaikan 
Shinden cho Yoshiike 18Banchi 8 

57-2770 
60 

Oomiya 

Shougakkou 

Oomiya 

Jidou kurabu 
Oomiya Jidoukan 

Zengo cho Miyamae 1487-9 

93-8808 
60 

Terceirizado para  

Serio Co., Ltd. 

Futamuradai 

Shougakkou 

Futamuradai 

Jidou kurabu 

Sala do Futamuradai Jidou Kurabu

（dentro do Futamuradai 

Shougakkou） 

Futamuradai 7 Choume 3 

95-3313 
120 

Kutsukake 

Shougakkou 

Kutsukake 

Jidou kurabu 

Sala do Kutsukake Jidou Kurabu 

（dentro do Kutsukake Shougakkou） 

Kutsukake cho Ichinozen 16 

92-0828 
120 

Misaki 

Shougakkou 

Misaki 

Jidou kurabu 

Misaki Jidou Kurabu  

(dentro do Misaki Shougakkou) 

Misaki cho Misaki 2-1  

57-0113 
100 

令和４新規入会ご案内ポルトガル語版 

 



3: Dias que são realizados o Jidou Kurabu e o local onde são realizados nas áreas 

internas do Ensino Fundamental I (Shougakkou) aos sábados 

 
◆Durante as férias prolongadas na primavera, verão e inverno, as atividades educacionais durante as férias serão realizadas das 7h30 

às 18h30 (e nos dias de presença escolar(shukkoubi) a partir do término da saída da escola até as 18h30)  
◆Nos dias em que não houver aula (dias de compensação de eventos-furikaebi), as atividades educativas serão realizadas das 8h00 

às 18h30.  
※Nos sábados, durante as férias de longa duração da primavera, verão e inverno, e também nos dias em que não há merenda,  

deverá trazer o almoço [obento] e a garrafa térmica de água [suitou]  
◆Quando os pais (pai e mãe) ou responsáveis estiverem em casa (folga do trabalho), as crianças devem passar o dia junto com os 

pais em casa. Mas a criança poderá participar como usuário comum na instituição (Jidoukan) 
◆Aos sábados e durante o festival Obon, as formações realizadas nos três clubes infantis, 「Futamuradai Jidou Kurabu」「Kutsukake 

 Jidou Kurabu」「Misaki Jidou Kurabu」, podem ser realizadas em conjunto na Sala do Futamuradai Jidou Kurabu. 
 
 

4: Critérios para ingresso no Clube Infantil (Jidou Kurabu)  
Criança e responsáveis devem ser cidadãos de Toyoake, e sobre os responsáveis, avós,etc, que moram  
juntos, devem preencher um dos requisitos abaixo: 

1 Trabalho 
Caso de pais e avós que moram no mesmo endereço que trabalham fora por mais de 4 

horas diárias, e mais de 16 dias por mês e por este motivo não podem criar, cuidar e 

educar suas crianças. 

2 
Doenças, etc. dos 

responsáveis 
Caso os pais estejam doentes ou portadores de deficiência físico psicológica, e por este 

motivo não podem criar, cuidar e educar suas crianças. 

3 
Mãe na época  

de parto 
Caso de mãe, esteja na época do parto e devido a este motivo não podem criar, cuidar e 

educar suas criança (período de abrangência: até 8 semanas após o parto)  

4 
Responsáveis 

prestando cuidados 
à pessoa enferma 

Caso dos responsáveis prestarem cuidados médicos à pessoa enferma e não podem 

criar, cuidar e educar suas crianças. (tratamentos em casa, cuidados a idosos e enfermos 

em casa, não serão aceitos)  

5 Calamidades no lar Caso do lar sofrer prejuízos decorrentes de terremotos, inundações, incêndio, etc, e que 

os responsáveis não possam cuidar da criança devido à recuperação dos danos.  

6 Outros 
Além dos casos acima, aqueles em que se reconheça que não podem criar, cuidar e 

educar suas crianças. 
 

Importante)   

・Não será possível o ingresso caso for trabalho avulso em casa [naishoku]  
・Não será possível o ingresso, caso os avós (com menos de 75 anos) residam juntos com a criança e não estejam 

trabalhando.  
Caso os avós (com menos de 75 anos) residam juntos, mas que trabalham fora ou estejam enfermos, será necessário 
apresentar os respectivos atestados. 
・Caso não frequentar o Jidou Kurabu acima de 4 vezes por semana, não será possível ingressar. (Terá a vaga do Jidou 

Kurabu cancelada). 
 

Prioridades para o ingresso  
Combinando com a classificação acima, são definidas pelas crianças dos anos escolares mais baixas. 

 
 

5: Custo de utilização do Clube Infantil (Jidou Kurabu ) 

 

Valor mensal será de: ￥3.000, por criança (em agosto, será: ￥5.000) 
Pagar diretamente para o Clube Infantil (Jidou Kurabu) que frequenta. 

 
Atenções: １）As mensalidades do Mês 4 e Mês 5 serão cobrados juntos. (Caso utilizar somente o mês 4, pagar 

somente o mês 4).  
２）Mesmo utilizando somente 1 dia no mês, a taxa de utilização será cobrada no seu valor integral. 

(A taxa de utilização é estritamente mensal, não há cálculo proporcional aos dias frequentados) 

Dias de funcionamento Horários de atendimentos dos cuidados Folgas 

segunda～sábado 
seg～sex Da saída da escola～18h30 domingos・feriados 

29 de Dezembro à 3 de Janeiro sábados 8:00h～17:00h 



Famílias relacionadas abaixo, mediante requerimento, poderão receber isenção.(Aplicado a partir do mês 
 seguinte do requerimento) 

 Famílias recebendo Auxílio de Subsistência (Seikatsu Hogo) 
 Famílias isentas (não tributadas) de Imposto Municipal (do mês 4 ao mês 9 será calculado pela renda do ano fiscal 

anterior, e a partir do mês 10 até o mês 3 do ano seguinte será calculado pela renda do ano fiscal que lhe corresponder) 
 Famílias reconhecidas pelo Conselho da Educação que necessitam auxílio escolar (Família que necessitam de 

proteção) 
※Período para pedir a isenção de Famílias isentas (não tributadas) de Imposto Municipal, será no final do mês 9 ou no final 
do mês 3, Para quem deseja a continuação, por favor fazer o requerimento de renovação a cada meio ano. 
 
 

6: Sobre o período para inscrições de ingresso 

Inscrição para ingresso em Abril   

A inscrição é realizada do dia de inscrição de cada Clube Infantil (Jidou Kurabu) até 18 de Fevereiro de 2022 (Sex). Se você não puder 

comparecer no dia da recepção de cada clube, solicite junto à Divisão de Suporte a Criação de Criança da Prefeitura após o dia seguinte 

ao da recepção. Porém após a inscrição, receba as explicações sobre a utilização no Clube Infantil em que frequentará e realize também 

a entrevista.   
Inscrição para ingresso no decorrer do ano( Depois de Maio)  
Faça a inscrição na Prefeitura (Divisão de Suporte a Criação de Criança) até o dia 7 do mês anterior ao mês desejado para o 

ingresso. (Caso o dia 7 caia num sábado, domingo ou feriado, a data limite da inscrição é o dia útil anterior, em que a Prefeitura 

funcione). Após a inscrição, receba as explicações sobre a utilização e realize a entrevista.  

Inscrição para ingresso nas férias de longa duração  

Férias da primavera  1 de Março até 7 de Março   Inscrições serão na Prefeitura (Divisão de Suporte a 

Criação de Criança) . Após a inscrição, receba as 

explicações sobre a utilização no Clube Infantil em 

que frequentará e realize a entrevista. 

Férias de verão 1 de Julho até 7 de Julho 

Férias de inverno 1 de Dezembro até 7de Dezembro  

Caso o dia 7 caia num sábado, domingo ou feriado, a data limite da inscrição é o dia útil anterior, em que a prefeitura funcione. 

 

 

7: Documentos necessários (preparar os itens ① ao ③ e solicite a adesão) 

①  Formulário de pedido de inscrição no clube infantil (Jidou Kurabu) 

Preencha tendo como referência o exemplo. ※O horário dos cuidados será： 

[Término do horário de trabalho + Tempo de locomoção + 30minutos extras(máximo)] 

② Atestado certificando que você está trabalhando, etc. 

Motivos p/ admissão Pai Mãe  
Avós c/ menos de 75 anos 

que residem juntos, etc 

Trabalho fora de 
casa 

Atestado de trabalho (Shurou Shoumeisho) certificando que você está trabalhando, etc. 
※Pedir para a empresa/empreiteira onde trabalha preencher o atestado 
Atenção) Naishoku, negócio próprio na mesma moradia, não serão aceitos 

Doenças Atestado Médico (no verso do Ficha de inscrição)  

Cuidados ao 
enfermo 

Atestado Médico (no verso do Ficha de inscrição) + Atestado de enfermagem ou Atestado que 
indica a necessidade da presença para os cuidados. (no verso do Formulário de inscrição). 

Parto da mãe 
(durante 8 semanas 

após o parto) 

 Cópia da Caderneta Materno Infantil 
– Boshi techou (cópia da capa e da 
página da previsão do parto) 

 

③ Ficha de Registro de Saúde (será necessário na entrevista do Clube Infantil Jidou Kurabu)  
      Deve ser apresentada somente na entrevista quando ingressar pela primeira vez no Jidou Kurabu. (Depois de se desligar  

do Jidou Kurabu, e posteriormente ingresse novamente, não será necessário apresentar) 
 
 
8： Outros 

Se você deseja fazer uma interrupção temporária ou desligar do clube infantil após ingressar no clube (Jidou Kurabu), entre em  
contato com cada clube. 
Interrupção temporária : Como regra geral, poderá pedir apenas uma vez por ano se desejar interromper por um curto período 

(máximo até 2 meses) enquanto ainda estiver matriculado. 
Desligamento : Notifique quando não precisar mais usar o clube infantil (Jidou Kurabu). 

 
※Certifique-se de enviar os documentos ao clube infantil até o dia 20 do mês anterior à data desejada. 


