
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

Inscrição para o Uso das Creches Municipais  
Ano Letivo Reiwa 5 (2023) – Ingresso Inicial 
申請者氏名を入力してください。 必須 
DIGITE O NOME DO SOLICITANTE. Obrigatório 

申請者氏名を入力してください。 → DIGITE O NOME DO SOLICITANTE 

氏：         SOBRENOME  名： NOME 

 

申請者氏名（フリガナ）を入力してください。 必須  
DIGITE O FURIGANA DO NOME DO SOLICITANTE. Obrigatório 

申請者氏名のフリガナを入力してください。 → DIGITE O FURIGANA DO NOME DO SOLICITANTE. 

氏：         DIGITE EM KATAKANA 名： DIGITE EM KATAKANA 

 

【みよし市内】郵便番号を入力してください。 必須 
DIGITE O CÓDIGO POSTAL DE MIYOSHI. Obrigatório 

保育所の入所申込みに使用されるとともに、児童台帳に登録されます。 
現在みよし市外にお住まいの場合は、転入予定のみよし市内住所の郵便番号を記入してください。  
みよし市に転入前で、通知等の郵送先を別に設定されたい場合は、下方の記載欄に記入してください。  

郵便番号 DIGITE O CÓDIGO POSTAL 住所検索 ← CLIQUE PARA BUSCAR O ENDEREÇO 
 

【みよし市内】住所を入力してください。 必須 
DIGITE O ENDEREÇO DE MIYOSHI. Obrigatório 

保育所の入所申込みに使用されるとともに、児童台帳に登録されます。 
現在みよし市外にお住いの場合は、転入予定のみよし市内住所を記入してください。 
Este endereço será usado para solicitar a inscrição na creche e também será registrado na Ficha de Cadastro. 
Se você mora atualmente fora de Miyoshi, digite o endereço em Miyoshi para onde você planeja se mudar. 

住所 みよし市 DIGITE O ENDEREÇO DE MIYOSHI  

 

【郵送等希望】郵便番号【任意】を入力してください。  
[PARA ONDE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS] DIGITE O CÓDIGO POSTAL. (OPCIONAL)  

みよし市転入前の世帯について、郵送先を別に設定される場合は記入してください。 
市から通知をする際に、ご指定の郵送先へ送付します。 
Para famílias que ainda não se mudaram p/ Miyoshi, caso deseje, indique um endereço de correspondência 
separado. A prefeitura enviará a notificação para o endereço de correspondência que você especificar. 

郵便番号 DIGITE O CÓDIGO POSTAL 住所検索 ← CLIQUE PARA BUSCAR O ENDEREÇO 
 

【郵送等希望】住所【任意】を入力してください。  
[PARA ONDE ENVIAR CORRESPONDÊNCIAS] DIGITE O ENDEREÇO. (OPCIONAL)  

みよし市転入前の世帯について、郵送先を別に設定される場合は記入してください。 
市から通知をする際に、ご指定の郵送先へ送付します。 
Para famílias que ainda não se mudaram p/ Miyoshi, caso deseje, indique um endereço de correspondência 
separado. A prefeitura enviará a notificação para o endereço de correspondência que você especificar. 

住所 みよし市 DIGITE O ENDEREÇO DE MIYOSHI  

 

Manual de Preenchimento 



 

 

 

 

 

  

④ 

⑤ 

 

【保護者・父・携帯電話】電話番号を入力してください。 
[TUTOR・PAI・TELEFONE CELULAR] DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR). 
保護者（父）の携帯電話番号を記入してください。 
※ 日中に連絡の取れる番号を記入してください。 
※ 番号不所持・該当しない場合は、入力不要です。 
※ 【父・携帯電話】、【母・携帯電話】、【自宅電話】のいずれか１つ以上記入してください。 
DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR) DO TUTOR (PAI). 
※ Digite um número de telefone que possa atender durante o dia. 
※ Caso não possua um número de telefone, não precisa preencher esta parte. 
※ É obrigatório preencher pelo menos um número de telefone: DO PAI, DA MÃE ou RESIDENCIAL. 

 電話番号 DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR)  
 

【保護者・母・携帯電話】電話番号を入力してください。 
[TUTOR・MÃE・TELEFONE CELULAR] DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR). 

保護者（母）の携帯電話番号を記入してください。 
DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR) DA TUTORA (MÃE). 

電話番号 DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR)  
 

【自宅電話】電話番号を入力してください。 
[TELEFONE RESIDENCIAL] DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (RESIDENCIAL). 

ご自宅の電話番号を記入してください。 
DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE RESIDENCIAL. 

電話番号 DIGITE O NÚMERO DE TELEFONE (CELULAR)  

 

 

【入所児童】氏名を入力してください。 必須 
DIGITE O NOME DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. Obrigatório 

入所を希望する子どもの氏名を記入してください。→ DIGITE O NOME DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR 

氏： SOBRENOME  名： NOME  

 

【入所児童】氏名（フリガナ）を入力してください。 必須  
DIGITE O FURIGANA DO NOME DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE.  Obrigatório 

申請者氏名を入力してください。 → DIGITE O NOME FURIGANA DO NOME DA CRIANÇA. 

氏： DIGITE EM KATAKANA 名： DIGITE EM KATAKANA  

 

【入所児童】 性別を選択してください。必須 
DIGITE O GÊNERO DA CRIANÇA. Obrigatório 

入所児童の性別を記入してください。PREENCHA O GÊNERO DA CRIANÇA. 
〇男性 → Masculino 
〇女性 → Feminino 
 選択解除  → Desfazer seleção 

 

【入所児童】 生年月日を入力してください。 必須 
DIGITE A DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA. Obrigatório 

入所を希望する子どもの生年月日を記入してください。 
PREENCHA A DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA QUE PRETENDE MATRICULAR NA CRECHE. 

   📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 

 

【入所児童】クラス年齢を選択してください。必須 
SELECIONE A CLASSE DE IDADE DA CRIANÇA QUE VAI MATRICULAR NA CRECHE. Obrigatório 

入所を希望する子どものクラス年齢（令和 5（２０２３）年４月１日現在の年齢）を記入してください。 
PREENCHA A CLASSE IDADE DA CRIANÇA (IDADE QUE VAI TER EM 1º DE ABRIL DE 2023). 

 0  

 



 

 

 

 

  

⑥ 

⑦ 

⑧-A 

【入所児童】きょうだい順を選択してください。 必須 
SEM TEM IRMÃOS, DIGITE EM QUE POSIÇÃO (ORDEM) ESTÁ. Obrigatório 

入所を希望する子どものきょうだい順を記入してください。 

DIGITE EM QUE ORDEM (POSIÇÃO) ESTÁ A CRIANÇA QUE PRETENDE MATRICULAR NA CRECHE. 
(Exemplo: se a composição familiar inclui “um irmão mais velho”, “uma irmã mais velha” e em seguida a “criança 
que será matriculada na creche”, a ordem será 3 (terceiro filho). 

         1  

 

【入所児童】障がい者手帳の有無を選択してください。 必須  
SELECIONE SE A CRIANÇA QUE PRETENDE MATRICULAR POSSUI CARTEIRA DE DEFICIÊNCIA.Obrigatório 

入所を希望する子どもの障がい者手帳の所持の有無について選択してください。 
SELECIONE SE CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR POSSUI CARTEIRA DE DEFICIÊNCIA. 

〇あり → SIM POSSUI UMA CARTEIRA DE DEFICIÊNCIA 
〇なし → NÃO POSSUI UMA CARTEIRA DE DEFICIÊNCIA. 
 選択解除  → Desfazer seleção 

 
保育希望期間（開始）を入力してください。必須 DIGITE O PERÍODO DE USO DESEJADO (O INÍCIO) . Obrigatório 

保育園の実施を希望する期間（開始日）を記載してください。 

・通常は、【令和５（２０２３）年４月１日】としてください。 
・育児休業復帰者については、以下の２パターンで対応してください。 
(1) ４月中に育休から復帰する場合 
   【令和５（２０２３）年４月１日】としてください。 
(2) ５月１日から９月３０日までに育休から復帰する場合 
  育児休業復帰者について、復帰前平日４日間がならし保育になります。 
 例）５月２２日が育児休業復帰日の場合 
   【令和５（２０２３）年５月１６日】となります。 
PREENCHA O PERÍODO QUE DESEJA USAR A CRECHE. (QUANDO DESEJA MATRICULAR A CRIANÇA). 
・COMO REGRA GERAL, A DATA PADRÃO DEVE SER O INICIO DO ANO LETIVO: 【DIA 1 DE ABRIL DE 2023】. 
・PARA AQUELES QUE VOLTARÃO DA LICENÇA M(P)ATERNIDADE: USE UM DOS MÉTODOS ABAIXO. 
(1) AQUELES QUE VOLTARÃO A TRABALHAR (OU SEJA, A LICENÇA TERMINA) NO MÊS DE ABRIL 
   SELECIONE 【DIA 1 DE ABRIL DE 2023】. 
(2) AQUELES QUE VOLTARÃO A TRABALHAR (OU SEJA, A LICENÇA TERMINA) ENTRE 1º DE MAIO À 30 DE 

SETEMBRO: no caso de voltar a trabalhar (saindo da licença), existe os 4 dias úteis de adaptação. Exemplo: se o 
dia de voltar a trabalhar (por termino da licença) for o dia 22 de maio, a matricula deve ser iniciada 【dia 16 de maio】. 

         20230401 📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 
 

保育希望期間（終了）を選択してください。必須 
SELECIONE O PERÍODO DE USO DESEJADO (O TERMINO).Obrigatório 

保育希望期間（終了）を記入してください。→ PREENCHA O PERÍODO DE USO DESEJADO (O TÉRMINO). 
終了日は、「卒業日」となります。以下を参考にしてください。 
O dia do término se refere ao ”DIA DA FORMATURA DA CRECHE”. Use a referência abaixo para selecionar, 
０歳児クラス 令和１１（２０２９）年３月３１日 → CLASSE IDADE 0 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2029 
１歳児クラス 令和１０（２０２８）年３月３１日 → CLASSE IDADE 1 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2028 
２歳児クラス 令和 ９（２０２７）年３月３１日 → CLASSE IDADE 2 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2027 
３歳児クラス 令和 ８（２０２６）年３月３１日 → CLASSE IDADE 3 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2026 
４歳児クラス 令和 ７（２０２５）年３月３１日 → CLASSE IDADE 4 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2025 
５歳児クラス 令和 ６（２０２４）年３月３１日 → CLASSE IDADE 5 ANOS >> 31 DE MARÇO de 2024 

 2029/3/31  
 

保育所利用理由を選択してください。 必須 

SELECIONE O MOTIVO PELO QUAL DESEJA USAR A CRECHE. Obrigatório 

保育所の利用に係る理由を選択肢から選んでください。SELECIONE O MOTIVO PELO QUAL DESEJA USAR A CRECHE. 

 就労のため   

「疾病・障がいのため」→ DOENÇA OU DEFICIÊNCIA 

「介護のため」  → POR CAUSA DE ENFERMAGEM 

「災害復旧のため」→ EM RECUPERAÇÃO DE DESASTRE 

「就学のため」  → POR CAUSA DA ESCOLA 

「就労のため」 → POR CAUSA DE TRABALHO 

「育児休業のため（３歳児クラス以上のみ）」→ LICENÇA MATERNIDADE 

「求職活動のため」→ ESTOU PROCURANDO TRABALHO 

「産前産後のため」→ PRÉ E PÓS PARTO 

 

次のページ 
Próxima 
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⑧-B 

家族状況【父】該当の有無を選択してください。 必須 
SITUAÇÃO FAMILIAR【PAI】SELECIONE SE TEM PAI . Obrigatório 

家族状況【父】該当の有無について選択してください。Selecione uma opção sobre ter ou não o PAI. 
□あり → Sim, tem PAI □なし → Não tem PAI 

 

家族状況【父】氏名を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SITUAÇÃO FAMILIAR【PAI】PREENCHA O NOME DO PAI. (as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（父）について記入してください。 
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. (SOBRE O PAI) 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

氏： SOBRENOME 名： NOME   

 

家族状況【父】生年月日を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
PREENCHA A DATA DE NASCIMENTO DO PAI. Obrigatório (as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（父）について記入してください。 
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. (SOBRE O PAI) 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

  📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 
 

家族状況【父】の職業を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SITUAÇÃO FAMILIAR: SELECIONE A PROFISSÃO DO PAI .Obrigatório 

(as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（父）の職業（会社員・自営業・無職等）を記入してください。  
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE.  
SOBRE A PROFISSÃO DO PAI {KAISHAIN (funcionário), JIEIGYO (autônomo), MUSHOKU (desempregado) etc} 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

DIGITE AQUI (até 50 caracteres) 

 

【父】保育の利用を必要とする理由を選択してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SELECIONE O MOTIVO DO PAI PELO QUAL PRECISA USAR A CRECHE. Obrigatório 

(as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

父の保育の利用を必要とする理由を選択してください。 
Selecione o motivo pelo qual O PAI da criança precisa da creche. 

 就労 Veja as opções abaixo: 

 「就労のため」    → POR CAUSA DE TRABALHO 
「産前産後のため」  → PRÉ E PÓS PARTO 
「疾病・障がいのため」→ DOENÇA OU DEFICIÊNCIA 

「介護のため」    → POR CAUSA DE ENFERMAGEM 

「災害復旧のため」→ EM RECUPERAÇÃO DE DESASTRE 

「求職活動のため」→ ESTOU PROCURANDO TRABALHO 

「就学のため」  → POR CAUSA DA ESCOLA 

「その他」    → OUTROS MOTIVOS 

【父】保育の必要性を証明するために提出する書類を添付してください。 添付ファイル 必須 

【PAI】ANEXE O COMPROVANTE DA NECESSIDADE DE USAR A CRECHE.  ANEXAR ARQUIVO Obrigatório 

※ O documento original será apresentado no momento da entrevista. 
【Trabalho Externo, Interno, Autônomo (tanto o dono como o funcionário)】→ Atestado de Trabalho EXTERNO 
【Dono ou funcionário de Agricultutra】→ Certificado de Agricultor, Agenda de Agricultor, Planilha Anual de Agro. 
【Doença, deficiência e enfermagem】→ Atestado Médico 【Gestação/Parto】→ Declaração de Parto e Boshi Techo 
【Recuperação de Desastre/Inesxistente no Endereço】→ Certificado que ateste a situação 
【Escola/Estudante】→ Atestado de Ingresso Escolar 【Procurando Emprego】→ Declaração 

SOMENTE ARQUIVOS EM “pdf”, “png”, “jpeg”, “jpg”. 

 



 

 

 

 

 

  

⑧-C 

⑨-A 

⑨-B 

【父】令和４（２０２２）年１月１日時点住所を入力してください。 必須  
【SOBRE O PAI】DIGITE O ENDEREÇO DO PAI DA CRIANÇA (ENDEREÇO DE 1 JANEIRO DE 2022) Obrigatório 
父親の令和 4(2022)年 1月 1日時点に住民登録されていた市町村名または、居住していた国名を記載してください。 
（「国名」または、「県＋市町村名」 例）「愛知県みよし市」、「アメリカ合衆国」など 
令和 5(2023)年 4月から 8月に入所する方で、上記時点にみよし市に住民登録されていない方については、マイナンバーの確認や国外での収入の確認
が必要となります。 
面談の際に提出していただきますので、電子申請マニュアル（〇〇ページ）を参考に提出書類の準備をしてください。 

Preenha o nome da provincia e da cidade, ou o nome do país que morava (registrado) em 1 de Janeiro de 2022. Exemplo: 
“Aichi-ken Miyoshi-shi” ou “Estados Unidos da America”, “República Federativa do Brasil” etc. Para aqueles que 
desejam matricular entre abril e agosto de 2023 e que não estejam registrados como residentes na cidade de Miyoshi na 
data acima, será necessário a confirmação do My Number e renda fora do Japão. Consulte o manual de solicitação 
eletrônica (página xx) para preparar os documentos, os quais deverão ser apresentados na entrevista. 

AICHI-KEN MIYOSHI-SHI 

 

【父】令和５（２０２３）年１月１日時点住所（見込み）を入力してください。 必須  
【SOBRE O PAI】DIGITE O ENDEREÇO DO PAI DA CRIANÇA (PREVISÃO P/ 1 DE JANEIRO 2023) Obrigatório 
父親の令和 5 (2023)年 1月 1日時点に住民登録されている見込みである市町村名または、居住している見込みである国名を記載してください。（「国名」
または、「県＋市町村名」 
例）「愛知県みよし市」、「アメリカ合衆国」など 
令和 5(2023)年 4 月から 9 月に入所する方で、上記時点にみよし市に住民登録されていない方については、マイナンバーの確認や国外での収入の確認
が必要となります。 
面談の際に提出していただきますので、電子申請マニュアル（〇〇ページ）を参考に提出書類の準備をしてください。 
Preenha o nome da provincia e da cidade, ou o nome do país que pretende estar morando (registrado) em 1 de Janeiro 
de 2023. Exemplo: “Aichi-ken Miyoshi-shi”, “Estados Unidos da America”, “República Federativa do Brasil” etc. 
Para aqueles que desejam matricular entre abril e setembro de 2023 e que não estejam registrados como residentes na 
cidade de Miyoshi na data acima, será necessário a confirmação do My Number e renda fora do Japão.Consulte o manual 
de solicitação eletrônica (página xx) para preparar os documentos, os quais deverão ser apresentados na entrevista. 

AICHI-KEN MIYOSHI-SHI 

 

家族状況【母】該当の有無を選択してください。 必須 
SITUAÇÃO FAMILIAR【MÃE】SELECIONE SE TEM MÃE . Obrigatório 

家族状況【母】該当の有無について選択してください。Selecione uma opção sobre ter ou não a MÃE. 

□あり → Sim, tem MÃE □なし → Não tem MÃE 

家族状況【母】氏名を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SITUAÇÃO FAMILIAR【MÃE】PREENCHA O NOME DA MÃE. (as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（母）について記入してください。 
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. (SOBRE A MÃE) 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

氏： SOBRENOME 名： NOME   

 

家族状況【母】生年月日を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
PREENCHA A DATA DE NASCIMENTO DA MÃE. Obrigatório (as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（母）について記入してください。 
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. (SOBRE A MÃE) 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

  📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 
 

次のページ 
Próxima 
página 



 

 

 

 

 

  

⑨-C 

家族状況【母】の職業を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SITUAÇÃO FAMILIAR: SELECIONE A PROFISSÃO DA MÃE.Obrigatório 

(as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

入所を希望する子ども以外の家族状況（母）の職業（会社員・自営業・無職等）を記入してください。 
※ 別居の場合でも記載してください。 
※ 離婚、未婚等で該当しない場合は、記載不要です。 
PREENCHA A SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA QUE DESEJA MATRICULAR NA CRECHE. 
SOBRE A PROFISSÃO DA MÃE {KAISHAIN (funcionário), JIEIGYO (autônomo), MUSHOKU (desempregado) etc} 
※ Preencha mesmo que esteja morando separado. 
※ Caso não se aplique à sua situação devido a divórcio ou não serem legalmente casados, não precisa preencher. 

DIGITE AQUI (até 50 caracteres) 

 

【母】保育の利用を必要とする理由を選択してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります 
SELECIONE O MOTIVO DA MÃE PELO QUAL PRECISA USAR A CRECHE. Obrigatório 

(as opções variam de acordo com o que foi selecionado) 

母の保育の利用を必要とする理由を選択してください。 
Selecione o motivo pelo qual A MÃE da criança precisa da creche. 

 就労 Veja as opções abaixo: 

 「就労のため」    → POR CAUSA DE TRABALHO 
「産前産後のため」  → PRÉ E PÓS PARTO 

「疾病・障がいのため」→ DOENÇA OU DEFICIÊNCIA 
「介護のため」    → POR CAUSA DE ENFERMAGEM 

「災害復旧のため」→ EM RECUPERAÇÃO DE DESASTRE 

「求職活動のため」→ ESTOU PROCURANDO TRABALHO 

「就学のため」  → POR CAUSA DA ESCOLA 

「その他」    → OUTROS MOTIVOS 

【母】保育の必要性を証明するために提出する書類を添付してください。 添付ファイル 必須 

【MÃE】ANEXE O COMPROVANTE DA NECESSIDADE DE USAR A CRECHE.  ANEXAR ARQUIVO Obrigatório 

※ O documento original será apresentado no momento da entrevista. 
【Trabalho Externo, Interno, Autônomo (tanto o dono como o funcionário)】→ Atestado de Trabalho EXTERNO 
【Dono ou funcionário de Agricultutra】→ Certificado de Agricultor, Agenda de Agricultor, Planilha Anual de Agro. 
【Doença, deficiência e enfermagem】→ Atestado Médico 【Gestação/Parto】→ Declaração de Parto e Boshi Techo 
【Recuperação de Desastre/Inesxistente no Endereço】→ Certificado que ateste a situação 
【Escola/Estudante】→ Atestado de Ingresso Escolar 【Procurando Emprego】→ Declaração 

SOMENTE ARQUIVOS EM “pdf”, “png”, “jpeg”, “jpg”. 

 
【母】令和４（２０２２）年１月１日時点住所を入力してください。 必須  
【SOBREA MÃE】DIGITE O ENDEREÇO DA MÃE DA CRIANÇA (ENDEREÇO DE 1 JANEIRO DE 2022) Obrigatório 

母親の令和 4(2022)年 1月 1日時点に住民登録されていた市町村名または、居住していた国名を記載してください。 
（「国名」または、「県＋市町村名」 例）「愛知県みよし市」、「アメリカ合衆国」など 
令和 5(2023)年 4月から 8月に入所する方で、上記時点にみよし市に住民登録されていない方については、マイナンバーの確認や国外での収入の確認
が必要となります。 
面談の際に提出していただきますので、電子申請マニュアル（〇〇ページ）を参考に提出書類の準備をしてください。 
Preenha o nome da provincia e da cidade, ou o nome do país que morava (registrado) em 1 de Janeiro de 2022. Exemplo: 
“Aichi-ken Miyoshi-shi” ou “Estados Unidos da America”, “República Federativa do Brasil” etc. Para aqueles que 
desejam matricular entre abril e agosto de 2023 e que não estejam registrados como residentes na cidade de Miyoshi na 
data acima, será necessário a confirmação do My Number e renda fora do Japão. Consulte o manual de solicitação 
eletrônica (página xx) para preparar os documentos, os quais deverão ser apresentados na entrevista. 

AICHI-KEN MIYOSHI-SHI 

 

【母】令和５（２０２３）年１月１日時点住所（見込み）を入力してください。 必須  

【SOBRE A MÃE】DIGITE O ENDEREÇO DA MÃE DA CRIANÇA (PREVISÃO P/ 1 DE JANEIRO 2023) Obrigatório 

母親の令和 5 (2023)年 1月 1日時点に住民登録されている見込みである市町村名または、居住している見込みである国名を記載してください。（「国名」
または、「県＋市町村名」 
例）「愛知県みよし市」、「アメリカ合衆国」など 
令和 5(2023)年 4 月から 9 月に入所する方で、上記時点にみよし市に住民登録されていない方については、マイナンバーの確認や国外での収入の確認
が必要となります。 
面談の際に提出していただきますので、電子申請マニュアル（〇〇ページ）を参考に提出書類の準備をしてください。 
Preenha o nome da provincia e da cidade, ou o nome do país que pretende estar morando (registrado) em 1 de Janeiro 
de 2023. Exemplo: “Aichi-ken Miyoshi-shi”, “Estados Unidos da America”, “República Federativa do Brasil” etc. 
Para aqueles que desejam matricular entre abril e setembro de 2023 e que não estejam registrados como residentes na 
cidade de Miyoshi na data acima, será necessário a confirmação do My Number e renda fora do Japão.Consulte o manual 
de solicitação eletrônica (página xx) para preparar os documentos, os quais deverão ser apresentados na entrevista. 

AICHI-KEN MIYOSHI-SHI 

 



 

 

 

 

  ⑩ 

 

【父】または【母】該当「なし」とした理由を選択してください。 必須  
SELECIONE O MOTIVO PELO QUAL 「NÃO HÁ」 【O PAI】 OU 【A MÃE】  Obrigatório 

父または母【該当なし】と答えた場合に表示されます。 

【該当なし】とした理由を選択してください。 

児童扶養手当の受給状況や、提出資料から、「ひとり親」であることが確認できた場合、保育料等の減免の対象となることがあります。 

ESTA COLUNA SÓ APARECE PARA QUEM OPTOU POR “NÃO TEM PAI” OU “NÃO TEM MÃE”. 
Selecione o motivo pelo qual optou por “não tem pai” ou “não tem mãe”. Se por meio da sua situação de pagamento da 
ajuda de mãe/pai solteiro(a), ou por meio de outros documentos que foram apresentados, conseguirmos verificar que é 
uma “FAMILIA MONOPARENTAL”, a mensalidade da creche poderá ter desconto. 

離婚 Veja as opções abaixo: 

「離婚」→ Divórcio 
「未婚」→ Não somos casados legalmente 
「死別」→ Morte/Viúvo(a) 

「行方不明」→ Parceiro(a) sumiu/desaparecido 
「拘禁」   → Está preso (detido) 
「その他」  →Outros motivos 

 

【父】または【母】が別居していますか？ 必須  
Quem mora separado? 【O PAI】 ou 【A MÃE】? Obrigatório 

父または母のどちらかが別居しているか選択してください。 

※離婚成立済、未婚、行方不明、拘禁の場合は、「別居していない」としてください。 

Selecione se o pai ou a mãe vivem separadamente. 

*Se o divórcio foi decretado, se não é casado legalmente, se está desaparecido ou preso,  

selecione a opção "Não mora separado". 

〇別居している   → Sim, mora separado. 

〇別居していない → Não mora separado. 

選択解除  → Desfazer seleção 

別居している方の【続柄】を選択してください。 選択肢の結果によって入力条件が変わります。 

SELECIONE O 【PARENTESCO】 DA PESSOA QUE MORA SEPARADO. as opções variam de acordo com o que foi selecionado 

父または母どちらか選択してください。SELECIONE ENTRE PAI OU MÃE. 
〇父 → PAI 
〇母 → MÃE 
選択解除  → Desfazer seleção 

別居している方の【住所】を入力してください。 必須 選択肢の結果によって入力条件が変わります。 
DIGITE O 【ENDEREÇO】 DA PESSOA QUE MORA SEPARADO. Obrigatório as opções variam de acordo com o que foi selecionado 

別居している方の「国名」または「県＋市町村名」を記入してください。 
Preencha o 「NOME DO PAÍS」 ou o 「NOME DA PROVINCIA E DA CIDADE」 da pessoa que mora separado. 

AICHI-KEN MIYOSHI-SHI 

até no máximo 20 caracteres 

別居している方の【理由】を選択してください。 必須 
SELECIONE O MOTIVO PELO QUAL ESSA PESSOA MORA SEPARADO. Obrigatório 

別居している方の別居理由を選択してください。 
Selecione o motivo pelo qual vive separado. 
□単身赴任 → Foi transferido de local de trabalho (sem poder levar a familia) 
□離婚調停中 → Estamos em processo de divórcio 
□その他 → Outros motivos 

 DIGITE AQUI SE FOR “Outros motivos”  

 

別居している方の【別居開始年月日】を入力してください。 必須 
DIGITE A DATA (ANO/MÊS) QUE COMEÇOU A VIVER SEPARADO. Obrigatório 

別居している方の別居が開始した年月を記入してください。 
PREENCHA O ANO E O MÊS QUE COMEÇOU A VIVER SEPARADO. 

 DIGITE A DATA  

 



 

 

 

  

⑪-A 

⑪-B 

⑪-C 

前のページ 
Página anterior 

 

入所児童以外の生計同一家族状況【１】続柄を選択してください。  
SELECIONE O 【PARENTESCO】 DO MEMBRO 【1】 QUE COMPARTILHA DO MESMO SUSTENTO. 

入所児童・父母以外の生計同一家族【一人目】（祖父母・おじ、おば、きょうだい、同居人）の続柄を記入してください。  
※同時申込を行うきょうだい名も記入してください。 
※同居の家族のほか、別居で扶養している 18歳未満の児童があれば記入してください。 
※世帯が別でも同一敷地内の家族がいれば記入してください、（生計を分けている場合は、氏名等を記入したうえで、水道光熱費等
が分離されていることがわかる資料を子育て支援課窓口へ提出してください。） 
Indique o parentesco entre a criança que entrará na creche e o PRIMEIRO MEMBRO DA FAMILIA que não sejam os pais 
da criança, mas que compartilha do mesmo sustento. (Avô, avó, tio, tia, irmãos, pessoa que mora junto) 
※Forneça os nomes dos irmãos que estão sendo inscritos ao mesmo tempo. 
※Além dos membros da família que vivem no mesmo endereço, indique quaisquer crianças menores de 18 anos que 

vivem separadamente e são dependentes (sustentados). 
※Preencha se houver membros da família vivendo dentro da mesma casa, mesmo que tenham residências (registros) 

separadas, (se tiverem meios de subsistência separados, preencha seus nomes e outros detalhes e apresente 
documentos ao Setor de Suporte à Criação de Filhos, mostrando que as despesas estão separadas). 

 CLIQUE PARA SELECIONAR Veja as opções abaixo 

 該当なし→Não há ninguém. 
子（兄）→ Filho (irmão mais velho) 
子（姉）→ Filha (irmã mais velha) 
子（弟）→ Filho (irmão mais novo) 
子（妹）→ Filha (irmã mais nova) 
子（双子）→ Filho(a) (gêmeo) 

祖父→ Avô 
祖母→ Avó 
義父→ Padrasto 
義母→ Madrasta 
おじ→ Tio 
おば→ Tia 

曽祖父→ Bisavô 
曽祖母→ Bisavó 
里親→ Pai ou mãe adotivos 
里子→ Filho(a) adotivo 
同居人→ Pessoa que mora junto 
その他→ Outros 

 

入所児童以外の生計同一家族状【１】氏名を入力してください。 
DIGITE O 【NOME】 DO MEMBRO 【1】 QUE COMPARTILHA DO MESMO SUSTENTO. 

入所児童・父母以外の生計同一家族【一人目】（祖父母・おじ、おば、きょうだい、同居人）の氏名を記入してください。 
Indique o NOME DO PRIMEIRO MEMBRO DA FAMILIA que não seja a criança e nem os pais da criança, mas que 
compartilha do mesmo sustento. (Avô, avó, tio, tia, irmãos, pessoa que mora junto) 

氏 SOBRENOME 名 NOME  

 

入所児童以外の生計同一家族状【１】生年月日を入力してください。 
DIGITE A 【DATA DE NASCIMENTO】 DO MEMBRO 【1】 QUE COMPARTILHA DO MESMO SUSTENTO. 

入所児童・父母以外の生計同一家族【一人目】（祖父母・おじ、おば、きょうだい、同居人）の生年月日を記入してください。 
Indique a DATA DE NASCIMENTO DO PRIMEIRO MEMBRO DA FAMILIA que não seja a criança e nem os pais da 
criança, mas que compartilha do mesmo sustento. (Avô, avó, tio, tia, irmãos, pessoa que mora junto) 

 CLIQUE PARA SELECIONAR 📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 

 

As colunas ⑪-B, ⑪-C, ⑪-D e ⑪-E são as mesmas instruções do ⑪-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑪-A é o primeiro membro, o ⑪-B é o segundo membro, o ⑪-C é o 

terceiro membro, ⑪-D é o quarto membro e o ⑪-E é o quinto membro 



 

 

 

 

 

  

⑪-C 

⑪-D 

⑪-E 

As colunas ⑪-B, ⑪-C, ⑪-D e ⑪-E são as mesmas instruções do ⑪-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑪-A é o primeiro membro, o ⑪-B é o segundo membro, o ⑪-C é o 

terceiro membro, ⑪-D é o quarto membro e o ⑪-E é o quinto membro. 



 

 

 

 

  

⑪-E 

⑫ 

⑫-A 

 

世帯該当要件を選択してください。 必須 SELECIONE A CONDIÇÃO QUE SUA FAMILIA SE ENQUADRA. Obrigatório 

あなたの世帯に該当する項目にチェックしてください。（複数選択可） 
Assinale os campos que se aplicam à sua familia.(É possivel marcar vários campos) 
 
□以下のいずれにも該当しない →  Minha familia não se aplica a nenhuma das opções abaixo. 
□ひとり親世帯 → Familia Monoparental (Mãe ou Pai Solteiro) 
□生活保護世帯 → Familia que recebe o Auxilio de Subsistência (Seikatsu Hogo) 
□手帳（身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉）を所持する人（該当者氏名を入力してください。） 
  Alguém possui carteira (de deficiência fisica, intelectual ou psiquiatrica) Digite o nome do titular da carteira 

 

□特別児童扶養手当の支給対象児童（該当者氏名を入力してください。） 
  Tem uma criança que recebe o Subsídio Especial de Deficiente (digite o nome da criança que recebe o subsídio) 

 

□国民年金の障がい者基礎年金等の受給者（該当者氏名を入力してください。） 
  Tem uma pessoa que recebe a Pensão Básica por Invalidez/Deficiência (Digite o nome da pessoa que recebe) 

 

□里親 → Pais Adotivos 
 

世帯該当要件を【証明する書類】の添付を添付してください。添付ファイル 必須 
ANEXE UM DOCUMENTO QUE COMPROVA O TIPO DE FAMILIA QUE SÃO. ANEXAR ARQUIVO Obrigatório 

前質問において、児童扶養手当・遺児手当受給者、生活保護家庭・手帳（身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉）所持者・特別児童扶養手当の
支給対象児・国民年金の障がい基礎年金受給者・障がい厚生年金受給者・里親に該当することを証明する書類の画像を添付してください。 

児童扶養手当（遺児手当）を受給していない人は、離婚の受理証明書または、戸籍謄本等の写しを添付することで、ひとり親家庭とみなします。 

離婚調停中の人は、家庭裁判所から交付される事件係属証明書または、弁護士からの書面による説明の画像を添付して提出してください。 
Na pergunta anterior, aqueles que recebem Subsídio de Dependente Infantil (conhecido como Ajuda de Mãe/Pai 
Solteiro), ou o Auxilio de Subsistência (Seikatsu Hogo), ou que possuam alguma carteira de deficiência, ou recebam 
o Subsídio Especial de crianças com deficiência, ou que recebam alguma pensão por invalidez ou sejam pais 
adotivos, devem anexar uma imagem do documento comprovatório. 
Aqueles que não recebem o Subsídio de Dependente Infantil (conhecido como Ajuda de Mãe/Pai Solteiro), são 
considerados famílias monoparentais se anexarem um certificado de aceitação de divórcio ou uma cópia do registro 
familiar (Koseki Tohon, Certidão de Casamento com averbação do divórcio), etc. 
Aqueles em processo de mediação de divórcio devem apresentar um certificado de arquivamento do processo 
emitido pelo tribunal de família ou uma imagem de uma explicação escrita de seu advogado. 

SOMENTE ARQUIVOS EM “pdf”, “png”, “jpeg”, “jpg” 

 
 

きょうだい入所者（１人目）の有無を選択してください。 必須 

SELECIONE SE POSSUI IRMÃOS (PRIMEIRO IRMÃO). Obrigatório 

きょうだい入所者について、（１人目）の有無について、選択してください。 

【保育所、小規模保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所】に在籍するきょうだいが対象です。  

令和５（２０２３）年４月１日から入所予定（申込中）の場合も「あり」としてください。 

SOBRE IRMÃOS MATRICULADOS NA CRECHE, SELECIONE A OPÇÃO SOBRE O PRIMEIRO IRMÃO. 
Isso se aplica a irmãos que estão matriculados em creches municipais (hoikusho), instituições de pequeno porte, 
youchien, ou creches empresariais. Selecione “Sim, tem irmão matriculado” mesmo para crianças que pretendem 
começar em Abril de 2023 (que também estão sendo matriculados). 

〇 あり → Sim, tem irmão matriculado. 
〇 なし → Não tem irmão matriculado em creche. 
選択解除 → Desfazer seleção 

きょうだい入所者（１人目）の在籍状況について選択してください。 

SELECIONE UMA OPÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DE MATRICULA DO PRIMEIRO IRMÃO. 

きょうだい入所者（１人目）の在籍状況について選択（「在籍」または「申込中」）してください。  
Sobre a situação de matricula do “primeiro irmão”, selecione a opção “Está matriculado” ou “Está em inscrição”. 
〇 在  籍 →  Está matriculado (ou seja, já frequenta uma creche) 
〇 申込中 →  Está em inscrição 
選択解除 → Desfazer seleção 

 



 

 

 

 

  

⑫-B 

⑫-A 

 

きょうだい入所者（１人目）の氏名を入力してください。 必須 

DIGITE O NOME DO (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO. Obrigatório 

きょうだい入所者（１人目）の氏名を記入してください。 

PREENCHA NOME DO (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO. 

氏 SOBRENOME 名 NOME  

 

きょうだい入所者（１人目）のクラス年齢を選択してください。 

SELECIONE A CLASSE IDADE DO (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO. 

きょうだい入所者（１人目）の令和５（２０２３）年度のクラス年齢を記入してください。 
PREENCHA A CLASSE IDADE DO (PRIMEIRO IRMÃO) REFERENTE AO ANO LETIVO DE R5 (2023). 

０ Opções → Classe Idade 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos 

 

きょうだい入所者（１人目）の施設種別を選択してください。 
SELECIONE O TIPO DE INSTITUIÇÃO DO (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO. 

きょうだい入所者（１人目）の施設種別を選択してください。 
SELECIONE O TIPO DE INSTITUIÇÃO DO (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO. 

保育所 Veja as opções abaixo 

 保育所 Creche Municipal 
小規模保育事業所 Instituição de Pequeno Porte que cuida de crianças 
幼稚園 Jardim Infantil (Youchien) 
企業主導型保育所 Creche administrada pela empresa da pessoa 

 

きょうだい入所者（１人目）の利用保育所名を選択してください。 

SELECIONE O NOME DA CRECHE MUNICIPAL QUE O (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO FREQUENTA. 

きょうだい入所者（１人目）の施設種別を選択してください。 
PREENCHA O NOME DA CRECHE QUE O (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO USA. 

莇生保育園  Veja as opções abaixo 

莇生保育園 → Creche AZABU HOIKUEN 明知保育園 → Creche MYOCHI HOIKUEN 
天王保育園 → Creche TENNO HOIKUEN すみれ保育園 → Creche SUMIRE HOIKUEN 
なかよし保育園 → Creche NAKAYOSHI HOIKUEN わかば保育園 → Creche WAKABA HOIKUEN 
みどり保育園 → Creche MIDORI HOIKUEN 黒笹保育園 → Creche KUROZASA HOIKUEN 
打越保育園 → Creche UCHIKOSHI HOIKUEN キッズハウスみよし → Kids House Miyoshi 
城山保育園 → Creche SHIROYAMA HOIKUEN みよしの森保育園 → Miyoshi no Mori HOIKUEN 
 

きょうだい入所者（１人目）の利用施設名を入力してください。 

DIGITE O NOME DA INSTITUIÇÃO DE CUIDADO INFANTIL QUE O (PRIMEIRO IRMÃO) MATRICULADO FREQUENTA.. 

 

DIGITE AQUI O NOME DA INSTITUIÇÃO QUE USA (Nome do Youchien etc) 
 

A coluna ⑫-B possui as mesmas instruções do ⑫-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑫-A é o primeiro irmão (membro) e o ⑫-B é o segundo (um outro membro) irmão. 

*Quando falamos “primeiro” ou “segundo” irmão, não estamos falando da ordem que 
nasceram. Esses termos são usados apenas para distinguir uma criança da outra. 



 

 

 

 

  

⑬ 

A coluna ⑫-B possui as mesmas instruções do ⑫-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑫-A é o primeiro irmão (membro) e o ⑫-B é o 

segundo (um outro membro) irmão. 
*Quando falamos “primeiro” ou “segundo” irmão, não 

estamos falando da ordem que nasceram. Esses termos 
são usados apenas para distinguir uma criança da outra. 

CASO DESEJE INSCREVER E MATRICULAR IRMÃOS AO MESMO TEMPO 

【Esquema Padrão】 

Se você estiver solicitando a inscrição simultânea de irmãos, 
selecione um dos nove padrões e responda à seguinte pergunta. 

 



 

 

 

 

  

⑭-A 

⑭-B 

 

Vou inscrever irmãos juntos 

Mesmo que a ordem de 
espera caia, prefiro que 

entrem na mesma creche. 

Não me importo que os 
meus filhos entrem na 

creche em tempos diferentes 

Se meus filhos não puderem 
entrar na mesma creche, não 
tem problema que entrem em 

creches diferentes 

Não me importo que os 
meus filhos entrem na 

creche em tempos diferentes 

Não me importo que os 
meus filhos entrem na 

creche em tempos diferentes 

Prefiro que meu filho 
mais velho entre 

primeiro na creche 

Mesmo que meu filho mais 
velho não entre primeiro na 
creche, prefiro então que o 
mais novo entre na creche 

Mesmo que meu filho mais 
novo não entre primeiro na 
creche, prefiro então que o 
mais velho entre na creche 

Padrão 4 Padrão 7 

Sim 

Sim 

Sim 
Não, prefiro ingressar 
meu filho mais novo 

Mesmo que meus filhos 
fiquem em creches separadas, 

prefiro priorizar a ordem das 
creches que desejei. 

Padrão 5 Padrão 6 

Prefiro esperar até 
que meus filhos 

consigam ingressar 
na mesma creche. 

Prefiro esperar até 
que meus filhos 

consigam ingressar 
na mesma creche. 

Padrão 1 Prefiro que meu 
filho mais novo 

ingresse primeiro.. 

Padrão 2 Padrão 8 Padrão 3 Padrão 9 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim Sim Não Não 

きょうだい入所同時申込み希望【番号】を選択してください。 

SELECIONE O 【NÚMERO DO PADRÃO】 DESEJADO PARA INSCREVER IRMÃOS AO MESMO TEMPO. 

上記のパターン図から希望する番号を選択してください。Selecione o número desejado do esquema padrão acima. 

1 ← Opções (1) ao (9) 

 

希望する保育所（第 1 希望）を選択してください。SELECIONE A CRECHE DESEJADA EM 【PRIMEIRO LUGAR】 

最大１２希望まで記入できます。É possível escolher até 12 creches. 
※「明知保育園」は、０歳児クラスの子どもは選択できません。 

※「キッズハウスみよし」、「みよしの森ほいくえん」は、３歳児クラス以上の子どもは選択できません。 

※A creche “Myochi” não aceita inscrição de crianças que estejam na classe idade de 0 anos. 
※As creches “Kids House Miyoshi” e a “Miyoshi no Mori” não aceitam inscrição de crianças que estejam  

nas classes idade maiores que 3 anos. 

Creche Azabu ←Opções: Tenno, Nakayoshi, Midori, Uchikoshi, Shiroyama, Myochi, Sumire, 
Wakaba, Kurozasa, Kids House Miyoshi, Miyoshi no Mori 

 

Instruções na 

próxima página. 

Não 



 

 

 

 

 

  

⑮-A 

希望する保育所（第２希望）を選択してください。 

SELECIONE A CRECHE DESEJADA EM 【SEGUNDO LUGAR】. 

 

Não desejo 
←Opções: Não desejo【希望なし】, Tenno, Nakayoshi, Midori, Uchikoshi, Shiroyama, 

Myochi, Sumire, Wakaba, Kurozasa, Kids House Miyoshi, Miyoshi no Mori 

 

No ⑭－B escolha até 12 creches da sua preferência e na ORDEM DE PRIORIDADE que deseja. 

Mas crianças em idade da classe de 3 anos para cima não podem escolher a 11ª creche. 

E as crianças em idade das classes de 0 anos e maiores de 3 anos, não podem escolher a 12ª creche. 

⑭-B 

Classe de 3 anos 
Classe de 4 anos 
Classe de 5 anos 

Classe de 0 anos 
Classe de 3 anos 
Classe de 4 anos 
Classe de 5 anos 

同居する祖父母の有無（１人目）【３歳未満児クラスの方のみ】を選択してください。 

SELECIONE A OPÇÃO SOBRE TER OU NÃO AVÓS QUE MORAM JUNTO. (PRIMEIRO MEMBRO) 

.【Apenas para classes de idade menores que 3 anos: Classe de 2 anos, 1 ano e 0 anos】 

・３歳未満児クラスの子どもの申込み 

・祖父母と同居している（同一敷地内・生計同一） 

以上の両方に当てはまる場合、報告が必要です。 

※上記に当てはまらない場合は、「該当なし」を選択してください。 

・Apenas p/ inscrições de crianças que estejam nas classes idade menores que 3 anos. (Classe de 2,1 e 0  anos) 

・Viver junto com os avós significa morar na mesma casa ou terreno, ou compartilhar do mesmo sustento. 

 Caso você se aplique aos dois itens descritos acima, será necessário informar sobre os avós. 

※Caso você não se aplique a nenhum dos itens acima, selecione a primeira opção 「該当なし」 “Não se aplica”. 

Não se aplica Opções: 「該当なし」→”Não se aplica” 

 「（父方）祖父」→ Avô (por parte do pai) ／「（父方）祖母」→Avó (por parte do pai) 

 「（母方）祖父」→ Avô (por parte da mãe)／「（母方）祖母」→Avó (por parte da mãe) 

 



 

 

 

 

  

⑮-B 

同居する祖父母の状況調査（１人目）を選択してください。 

SELECIONE A SITUAÇÃO DO PRIMEIRO MEMBRO (AVÔ OU AVÓ QUE MORA JUNTO) 

以下のチェックボックスにチェックを入れて、内容を入力してください。  

該当する祖父母の方に「就労」または「その他保育ができない理由」がある場合は、その状況についても記入してください。  

※後日、終了実態調査を行うことがあります。 

Marque a caixa abaixo e insira seus detalhes. 
Se o avô ou a avó em questão estiver "trabalhando" ou tiver "outras razões para não poder cuidar da criança", por 
favor, forneça também detalhes sobre esta situação. 

□祖父母氏名（〇〇 〇〇） → Nome do avô ou da avó (Sobrenome e nome) 

 

□令和５（2023）年４月１日時点年齢 → Idade que terá em 1 de Abril de 2023 

 

□就労状況【勤務先名称事業所（屋号）】 （株式会社〇〇） → Situação de Trabalho 【Nome da Empresa】 

 

□勤務状況【定時勤務時間（平日）】 （〇〇：〇〇～〇〇：〇〇）→Horário de Trabalho sem hora extra (segunda~ sexta) 

 

□勤務状況【定時勤務時間（土曜日）】 （〇〇：〇〇～〇〇：〇〇）→ Horário de Trabalho sem hora extra (sábado) 

 

□勤務状況【定時勤務時間（日曜日）】 （〇〇：〇〇～〇〇：〇〇）→ Horário de Trabalho sem hora extra (domingo) 

 

□勤務状況【勤務日数（１か月平均）】 （数字のみ記入）→Quantos dias trabalha por mês (digite apenas o número)  

 

□就労以外の【保育をできない理由】 （病名等記入してください。） 

Motivo além do trabalho que impede de cuidar da criança (digite o nome da doença, etc)  

 

 

A coluna ⑮-B possui as mesmas instruções do ⑮-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑮-A é o primeiro membro (avô ou avó) e o ⑮-B é o 

segundo membro (avô ou avó). 
*Quando falamos “primeiro” ou “segundo” membro, não 

estamos da ordem que nasceram. Esses termos são usados 
apenas para distinguir um membro do outro. 



 

 

 

  

⑯ 

A coluna ⑮-B possui as mesmas instruções do ⑮-A. 

O que muda é apenas o membro familiar. 

O ⑮-A é o primeiro membro (avô ou avó) e o ⑮-B é o 

segundo membro (avô ou avó). 
*Quando falamos “primeiro” ou “segundo” membro, não 

estamos da ordem que nasceram. Esses termos são usados 
apenas para distinguir um membro do outro. 

【転入に関する確認書】（現在）みよし市住民登録の有無を選択してください。 必須 

SELECIONE A OPÇÃO SOBRE TER OU NÃO REGISTRO DE ENDEREÇO EM MIYOSHI (ATUALMENTE) Obrigatório 

現在（申込時点）にみよし市に住民登録されていない場合、みよし市に転入することがわかる資料を提出していただきます。 

Se você não estiver atualmente (no momento da inscrição) registrado como residente na cidade de Miyoshi, 
você terá que apresentar documentos que comprovam que está se mudando para a cidade de Miyoshi. 

〇あり → Sim, tenho endereço registrado em Miyoshi. 

〇なし → Não tenho endereço registrado em Miyoshi no momento. 

選択解除 → Desfazer seleção 

【転入に関する確認書】みよし市転入予定日を入力してください。 必須 

DIGITE A DATA QUE PRETENDE SE REGISTRAR SEU ENDEREÇO EM MIYOSHI. Obrigatório 

 みよし市に転入する予定日を記入してください。 
※保育園の入園日までにみよし市に転入している必要があります。 
※入所日までに転入が確認できない場合、退園となることがあります。 

 Preencha a data prevista do registro de endereço em Miyoshi. 

※A criança deve ter se mudado para a cidade de Miyoshi até o dia da entrada na creche.  

※Se a transferência de endereço não puder ser confirmada até o dia da entrada, a criança poderá ser retirada.. 

20230401  📅カレンダ ー ← Calendário (clique para selecionar a data) 

 

【転入に関する確認書】現住所を入力してください。 必須 

DIGITE O SEU ENDEREÇO ATUAL. Obrigatório 

 みよし市に転入する前の現住所を記入してください。 

 Preencha o endereço atual (anterior ao de Miyoshi). 

DIGITE O ENDEREÇO 

 

【転入に関する確認書】みよし市への転入確認 必須 

DIGITE O SEU ENDEREÇO ATUAL. Obrigatório 

以下の３点について確認して、承諾いただけましたら、チェックボックスにチェックを入れてください。  

１ 入園希望日までに転入手続きが完了しなかった場合は、保育所入所の承諾を取り消します。 

２ 転入予定の住所と実際に転入した住所地が異なる場合は、保育所入所の承諾を取り消します。 

３ 転入手続き後は、子育て支援課へ連絡をします。 

Verifique os 3 pontos a seguir e marque a caixa se concordar. 
1 Se o procedimento de transferência não for concluído até a data desejada de entrada, a autorização de entrada 
na creche será cancelada. 
2 Se o endereço no qual você planeja se mudar for diferente do endereço no qual você realmente se mudou, 
cancelaremos sua aprovação para entrada na creche. 
3 Após completar o procedimento de transferência, entre em contato com o Setor de Suporte à Criação de Filhos. 
□上記のとおり確認しました。→ VERIFIQUEI OS ITENS DESCRITOS ACIMA. 

 

 



 

⑯ 
【転入に関する確認書】添付書類を添付してください。 添付ファイル  

ANEXE O DOCUMENTO COMPROVATÓRIO.    ANEXAR DOCUMENTO  

みよし市に転入することを証明する書類の画像データを添付してください。 

「売買契約書」、「請負契約書」または「賃貸契約書」等の書類。（ただし、市内在住の祖父母で同居する場合は、不要）  

Anexe imagens de documentos que comprovem que você está se mudando para a cidade de Miyoshi. 
Documentos tais como "contrato de venda", "contrato de empreiteiro" ou "contrato de locação" . 
(Entretanto, se pretende morar com avós que vivem em Miyoshi não é necessário apresentar este documento). 

SOMENTE ARQUIVOS EM “pdf”, “png”, “jpeg”, “jpg” 

面談を受けてください。 必須 

POR FAVOR REALIZE A ENTREVISTA. Obrigatório 

以上で入力は終了となります。 

電子申請後、第１希望の保育園へ面談の予約を必ず行ってください。 

 
OS ITENS QUE PRECISAM SER DIGITADOS E PREENCHIDOS TERMINAM AQUI.  
NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR UMA ENTREVISTA “MENDAN” NA CRECHE DESEJADA EM 1º LUGAR. 
 

遠方に居住しているなどで面談期間中に来園できない場合は、子育て支援課へご連絡ください。 

※面談表等をメールにて送付します。 

Se você não puder vir à creche durante o período da entrevista por morar longe ou por outros motivos, 
entre em contato com o Setor de Suporte à Criação de Filhos.  
*Enviaremos a você um formulário de entrevista e outras informações por e-mail. 
 

□はい → Entendido. 

 


