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1. O que é um Clube Infantil pós-aula? 

 O que todos nós desejamos é que depois de voltar da escola para casa, a criança receba os cuidados amorosos por 

parte da família e da sociedade regional para se desenvolver saudavelmente. Mas cuidar dos filhos em casa nem sempre é 

possível devido à situação de trabalho dos pais. O Clube Infantil pós-aula foi feito exatamente para este tipo de criança e é 

um local que tem como objetivo proporcionar um desenvolvimento saudável por meio de atividades voluntárias e 

brincadeiras. 

 

2. Crianças alvo e requisitos para os pais 

 A criança deverá ser um aluno que frequenta alguma escolar municipal primária de Miyoshi e que os pais não estejam 

em casa ao voltar da escola. Além disso, os pais devem se encaixar em algum dos requisitos descritos abaixo. 
 

 (1) Criança alvo 

Alunos da 1ª série até a 6ª série da escola primária 

 

(2) Requisitos para os pais 

A. Estar regularmente (mais de 15 dias por mês, sendo o “Naishoku” não aceitável) trabalhando fora ou dentro de casa 

quando a criança volta da escola. 

 

B. Estar enfermo e/ou ferido, ou possuir alguma doença/deficiência psicológica ou física que impossibilita os cuidados para 

com a criança. 

 

C. Estar cuidando regularmente e por longo período de algum familiar que mora junto que possui uma doença/deficiência 

psicológica ou física. 

 

D. Ser reconhecido pelo prefeito como estando numa situação parecida com as do A ao C. 

 

3. Locais de execução 

Nome do Clube Local de Execução Localização Vagas Telefone p/ Info. 

Clube Chubu 1 e 2 Clube Infantil Chubu Miyoshicho Miyanokoshi 31-4 80 
080-1629-9165 

080-2601-7502 

Clube Hokubu 1 e 2  Clube Infantil Hokubu Ukigai-cho Sakagami 18-7 80 
090-2262-0526 

080-2617-1646 

Clube Nanbu 1 e 2 Escola Municipal Nanbu Myochi-chi Kamihosoguchi 27 80 
090-7681-8723 

080-2602-5117 

Clube Tenno 1 e 2 Clube Infantil Tenno Miyochi-cho Tenno 51-48 80 
090-5009-3256 

080-2614-1725 

Clube Miyoshi 1 e 2 Escola Municipal Miyoshi Miyoshi-cho Hannoki 1-27 80 
080-1618-9039 

080-2602-5118 

Clube Miyoshigaoka 1 e 2 Escola Municipal Miyoshigaoka Miyoshigaoka 7-1 80 
080-1629-9166 

080-2614-1683 

Clube Midorigaoka 1 e 2 Escola Municipal Midorigaoka Miyoshigaokamidori 1-1-1 80 
090-2347-4106 

080-2614-1665 

Clube Kurozasa 1 e 2 Escola Municipal Kurozasa Kurozasa Izumi 3-26-1 80 
080-1629-9167 

080-2602-5898 

* A administração dos clubes infantis é terceirizada a certas empresas. 
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4. Padrão de Prioridade para o Ingresso 

 Após considerar o grau de necessidade de ingressar no clube infantil, decidimos qual criança será ingressada no clube 

conforme cada padrão de ingresso mencionado abaixo. 

 Além disso, se no momento em que a criança voltar da escola os responsáveis estiverem em casa, isso não se 

enquadrará em nenhum dos requisitos e padrões de ingresso, e por isso, não poderá se inscrever nem mesmo no clubes 

que tiverem vagas. 

※ Se no mesmo local de moradia, moram avós ou outros parentes com menos de 70 anos, verificaremos também o trabalho deles. 

※ Se estiver na mesma ordem de espera com outras pessoas e o número de vagas disponíveis esgotar, priorizaremos as crianças mais 

novas e levaremos em conta quantas horas e quantos dias os pais trabalham. 

※ Se não for aprovado para a vaga no clube e desejar ficar na lista de espera, a ordem de espera continuará a ser baseada nos padrões 

de ingresso descritos abaixo. Porém, a ordem de espera poderá mudar conforme a situação familiar. 
 

(1) Padrões para o ingresso do ano letivo inteiro 
 

① Situação de Trabalho dos Pais 
 REQUISITOS PONTOS 

1 

Trabalho Externo 

(inclui autônomo e estudante,  
mas deverá trabalhar mais de 15 dias por mês) 

O horário de trabalho dos pais termina depois das 17:30 10 

O horário de trabalho dos pais termina depois das 16:30 9.5 

O horário de trabalho dos pais termina antes das 16:29 9 

2 
Trabalho Interno ※1 

(autônomo e deverá trabalhar mais de 15 dias por mês) 

O horário de trabalho dos pais termina depois das 17:30 9 

O horário de trabalho dos pais termina depois das 16:30 8.5 

O horário de trabalho dos pais termina antes das 16:29 8 

3 Familia de Pai ou Mãe Solteiro(a) ※2 
Por ser familia com apenas um responsável  

e estar trabalhando, não pode cuidar da criança 
16 

4 Doença ou Enfermidade dos Pais 
Os pais estão por longo período internados ou possuem alguma 

deficiência fisica ou psicológica que impossibilita cuidar da criança 
14 

5 Cuidados e Enfermagem de Familiares 
Está cuidando por longo período de um familiar doente ou que possui deficiência 

fisica ou psicológica fora de casa, e por isso não pode cuidar da criança 
12 

6 Outros ※3 
Situação reconhecida como impedimento aos cuidados da criança além 

das citadas no 1 ~ 5 

 

※１ Refere-se à autônomos que possuem o endereço da empresa registrado em casa ou no mesmo terreno. NÃO INCLUI o conhecido “Naishoku”. 

※２ Mesmo que seja pai ou mãe solteiro(a), se os avós moram junto, não poderá se inscrever. 

※３ Mesmos nos casos além dos citados no 1 ao 5, há casos que aprovamos o ingresso por prioridade. 

※４ Se um dos pais trabalha em casa, a pontuação será o 2 da tabela acima. 

②  Itens Adicionais 

 REQUISITOS PONTOS 

1 Série escolar 

1ª Série + 10 

2ª Série + 8 

3ª Série + 6 

4ª Série + 4 

5ª Série + 2 

 6ª Série + 1 

2 Quantidade de dias de trabalho Para todos os pais: mais de 20 dias +1 
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(2) Padrões para o Ingresso no Período das Férias Prolongadas 

① Situação de Trabalho dos Pais 

 REQUISITOS PONTOS 

1 
Trabalho Externo 

(inclui autônomo e estudante,  
mas deverá trabalhar mais de 15 dias por mês) 

Os pais trabalham mais de 8 horas por dia 10 

Os pais trabalham mais de 4 horas e menos de 8 horas por dia 9 

2 
Trabalho Interno ※1 

(autônomo e deverá trabalhar mais de 15 dias por mês) 
Os pais trabalham mais de 8 horas por dia 9 

Os pais trabalham mais de 4 horas e menos de 8 horas por dia 8 

3 Familia de Pai ou Mãe Solteiro ※2 
Visto ser familia com apenas um responsável  

e estar trabalhando, não pode cuidar da criança 
16 

4 Doença ou Enfermidade dos Pais 
Os pais estão por longo período internados ou possuem alguma 

deficiência fisica ou psicológica que impossibilita cuidar da criança 
14 

5 Cuidados e Enfermagem de Familiares 
Está cuidando por longo período de um familiar doente ou que possui deficiência 

fisica ou psicológica fora de casa, e por isso não pode cuidar da criança 
12 

6 Outros ※3 
Situação reconhecida como impedimento aos cuidados da criança além 

das citadas no 1 ~ 5 

 

※１ Refere-se à autônomos que possuem o endereço da empresa registrado em casa ou no mesmo terreno. NÃO INCLUI o conhecido “Naishoku”. 

※２ Mesmo que seja pai ou mãe solteiro(a), se os avós moram junto, não poderá se inscrever. 

※３ Mesmos nos casos além dos citados no 1 ao 5, há casos que aprovamos o ingresso por prioridade. 

※４ Se um dos pais trabalha em casa, a pontuação será o 2 da tabela acima. 

②  Itens Adicionais 

  É igual a tabela do ingresso do ano letivo inteiro. Veja a página 2. 

< Sobre o período de ingresso da Inscrição para o Ingresso no Clube durante as Férias de Verão > 

 Como regra geral, a inscrição inclui todo o período dos meses de Julho e Agosto. Fique ciente de que não é possível 

fazer a inscrição somente para o mês de Julho ou somente para o mês de Agosto. 
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5. Horário de Funcionamento e o Uso nos Feriados 

(1) Nos dias de aula, o clube funcionará em cada escola após o término das aulas até 19:00. Por favor, busque a criança até 18:55. 

Porém, o uso após as 18:00 será apenas para aqueles que tiveram o grau de necessidade reconhecido por meio do atestado de trabalho. 

(2) Nas férias prolongadas (primavera, verão e inverno), e nos dias de folga por substituição às atividades escolares ou feriados nacionais, o 
clube funcionará das 7:30 até 19:00. Porém, em todos os clubes, o horário das 7:30 ~ 8:00 é o horário de preparação para a abertura do 
clube, mas as crianças poderão ficar esperando dentro da sala. No entanto, o uso antes das 8:00 e depois das 18:00 será apenas para 

aqueles que tiveram o grau de necessidade reconhecido por meio do atestado de trabalho etc. 

※ Por favor, cumpra o horário de abertura do clube. E ao terminar o trabalho, venha rapidamente buscar a criança. 

※ Visto que o uso do clube é aprovado por meio do trabalho dos pais, os dias que os pais não trabalham não poderá usar o clube. 

【Sobre o uso nos feriados】 

Nos dias de feriados (exceto as folgas determinadas pelo clube), os cuidados serão realizados em cada clube. Para usar nesse feriados, é 
necessário uma solicitação antecipada. Além disso, se houver mudanças após a solicitação, avise o Clube Infantil sem falta. 
 

6. Os dias que os clubes não funcionam 
 (1) Dias de folga 

・Sábado e Domingo 

・Do dia 3 até o dia 5 de Maio, do dia 13 até o dia 15 de Agosto, do dia 29 de Dezembro até o dia 4 de Janeiro. 

 (2) Folgas temporárias … Pode acontecer devido a desastres naturais ou um surto de doença infecciosa. 

(3) Quando há fechamento da classe … Se o aluno pertence a classe que foi fechada, ele não poderá ir p/ o clubinho. 
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7. Procedimentos para a Inscrição, Aprovação ou Desaprovação do Ingresso 
Como regra geral, o período de ingresso começa em abril e vai até março do ano seguinte. Fora isso, por motivos de força 

maior por parte dos pais, pode-se usar o clube por um determinado período, conforme a capacidade do clube. Os pais que 
desejam ingressar a criança no Clube Infantil deverão apresentar o formulário de solicitação ao Setor de Suporte à Criação 
de Crianças ou diretamente em cada clube. (Referência no “3. Locais de execução”). Analisaremos o conteúdo do formulário 
de inscrição baseado no “4. Padrão de Prioridade para o Ingresso” e notificaremos o resultado da aprovação. 

(1) Para a segurança da criança, o uso durante o ano todo deverá ser no clube infantil da escola que a criança frequenta. 
(2) O prazo para a inscrição do uso anual será notificado na revista informativa da cidade edição de novembro do ano 

anterior, para o uso durante as férias de verão será notificado na edição de Maio, para o uso durante as férias de 
inverno será notificado na edição de outubro e para o uso no peridodo final e inicio do ano letivo será notificado na 
edição de fevereiro. 

【Inscrição para Uso Anual】 

 Uso Anual / Próximo Ano Letivo 

①  

Período de Uso A partir de 1 de abril até 31 de março do próximo ano letivo 

Prazo de Inscrição A partir de 1 de novembro até 22 de novembro 

Distribuição dos Formulários Iniciaremos a partir de 25 de outubro 

Resultado da Inscrição Final de dezembro ~ começo de janeiro 

【Inscrição para Férias Prolongadas】 
 

 Férias de Verão 

② 

Período de Uso A partir de 21 de julho até 31 de agosto 

Prazo de Inscrição A partir de 8 de maio até 26 de maio 

Distribuição dos Formulários Iniciaremos a partir de 25 de abril 

Resultado da Inscrição Meio de junho ~ Final de junho 
  

 Férias de Inverno 

③ 

Período de Uso 25 de dezembro até 5 de janeiro 

Prazo de Inscrição 2 de outubro até 20 de outubro 

Distribuição dos Formulários Iniciaremos a partir de 25 de setembro 

Resultado da Inscrição Começo de novembro ~ meio de novembro 
 

 Férias de Final Ano Letivo 

④ 

Período de Uso 25 de março até 31 de março 

Prazo de Inscrição 1 de fevereiro até 16 de fevereiro 

Distribuição dos Formulários Iniciaremos a partir de 25 de janeiro 

Resultado da Inscrição Final de fevereiro ~ começo de março 
 

 Férias de Inicio Ano Letivo (Próximo Ano Letivo) 

⑤ 

Período de Uso 1 de Abril até um dia antes da cerimônia 

Prazo de Inscrição 1 de fevereiro até 16 de fevereiro 

Distribuição dos Formulários Iniciaremos a partir de 25 de janeiro 

Resultado da Inscrição Final de fevereiro ~ começo de março 
 

※1 As datas descritas acima são apenas uma previsão e podem ser alteradas dependendo das circunstâncias. A cada período de recepção faremos 
um comunicado na revista informativa da cidade. 

※2 Para cada inscrição será necessário apresentar um atestado de trabalho novo. Portanto, pedimos que solicite a sua empresa que preencha e 
elabore o atestado de trabalho a tempo de apresentar no prazo determinado. 

※3 O formulário do Atestado de Trabalho pode ser obtido pelo site oficial da prefeitura de Miyoshi. 
(3) Caso sinta alguma insegurança relacionada às atividades em grupo devido à alguma doença ou deficiência, 

por favor consulte antecipadamente o Setor de Suporte à Criação de Crianças. (Talvez seja necessário 
marcarmos uma conversa em particular.) 

(4) Se deseja fazer a inscrição, a recepção da inscrição será iniciada a partir de 3 meses antes da data desejada para o 
inicio do ingresso no clube. Porém, a criança não poderá ser ingressada no clube se as vagas estiverem esgotadas, e 
por isso solicitamos que consulte o Setor de Suporte à Criação de Crianças antes de realizar a inscrição. 

〇 Aproximadamente quanto tempo até ingressar 

Periodo que apresentar os docs Quando consegue ingressar 

Do dia 1 ao dia 15 Dia 1 do próximo mês 

Do dia 16 ao último dia do mês Dia 15 do próximo mês 
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(5) Sobre o adiantamento das inscrições feitas nos clubes que tenham fila de espera, se houver alguma abertura de vaga 
no mês anterior ao mês desejado para o ingresso, a inscrição será analisada. Mas se a abertura da vaga ocorrer mais 
de 2 meses antes do mês desejado para o ingresso, a inscrição não será analisada. 

E
xe

m
pl

o Em Setembro minha licença maternidade termina e me inscrevi em Julho  
➡ Abriu vaga no final de Agosto ⇒ A inscrição será analisada 

Em Setembro minha licença maternidade termina e me inscrevi em Julho  

➡ Abriu vaga no final de Julho 
⇒ A inscrição não será analisada 

(6) A distribuição dos formulários e a recepção das inscrições não são realizadas na sala dos professores da escola 
(shokuinshitsu). Compareça sem falta diretamente à Sala do Clube Infantil. 

8. Procedimentos de Desistência do Ingresso 

 Se após receber a Notificação de Aprovação de Ingresso desejar desistir do ingresso no clube infantil por motivos 
pessoais do solicitante, apresente a “Notificação de Desistência do Ingresso no Clube Infantil pós-aula” até 1 semana antes 
da data de inicio do ingresso. (Se o primeiro dia de ingresso cair num sábado ou domingo, entregue até a sexta-feira 
anterior.)  

Se apresentar a “Notificação de Desistência do Ingresso no Clube Infantil pós-aula” depois do dia de ingresso (se for o 
uso anual: depois de 1 de Abril), o valor da mensalidade será cobrado aos responsáveis mesmo que não tenha usado o 
clube. 

9. Valor custeado pelos responsáveis 

※ Independente de usar ou não o clube, usar muito ou poucas vezes, enquanto estiver ingressado no clube, o valor 
custeado pelos responsáveis será mensal. (Mesmo que de fato não haja o uso do clube, enquanto não apresentar a 
“Notificação de Desistência do Ingresso no Clube Infantil pós-aula” as mensalidades continuarão a ser cobradas. Porém, 
fique ciente de que mesmo que o dia de inicio do ingresso não seja no começo do mês ou o dia de retirada do clube não 
seja no final do mês etc, o valor cobrado será mensal e não haverá um recálculo por diária. 

O valor custeado pelos responsáveis é conforme a seguir. No entanto, este valor não inclui o valor do seguro e nem do lanche da tarde. 
(Referências na páginas 13 e 7.) 

(1) Valor custeado pelos responsáveis 

Classificação (Horário) Período Alvo (dias) 
Valor custeado pelos responsáveis 

(Por criança ingressada) 

Uso Normal durante o ano 

Dias normais / Após a aula ~19:00 

Dias de Folga / 7:30 ~ 19:00 

 Mensalidade: ¥ 5,100 

Porém, o mês de Agosto é 

¥8,000/mensal 

Durante as Férias Prolongadas 

(Apenas o uso do período determinado) 

(7:30~19:00) 

Férias de Verão *1 
Julho: ¥4,100/mensal 

Agosto: ¥8,000/mensal 

Férias de Inverno *2 ¥3,000 

Férias de Fim e Inicio do Ano Letivo *3 
Março ¥3,000 

Abril ¥2,400 

Uso nos feriados/folgas 

(7:30~19:00) 

 
¥600 por dia 

※ O valor custeado pelos pais que usam durante o ano todo já inclui a mensalidade das férias prolongadas. 
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[O pagamento do Valor Custeado pelos Responsáveis, etc] 
 
1. O valor da mensalidade custeado pelos responsáveis será descontado da conta bancária que foi registrada, todo final do 

mês. Porém, se o final do mês cair num sábado, domingo ou feriado, o pagamento por desconto bancário será realizado 
no próximo dia útil do banco. Além disso, o desconto do mês de dezembro será no dia 25. 

2. Para aqueles de usam somente nas férias prolongadas da escola, o valor da mensalidade deverá ser pago nas 
instituições bancárias determinadas até o prazo definido por meio boleto de pagamento que lhe entregaremos. 

3. Quanto ao valor do uso nos dias de feriados, os usuários do ano todo pagarão somente os dias que usarem, e este valor 
será descontado do banco junto com a mensalidade do mês seguinte. No entanto, antecipadamente pedimos a sua 
compreensão, pois o valor do uso nos dias dos feriados será descontado junto com a mensalidade do mês 

corrente referente apenas ao mês de Março. Além disso, quanto à aqueles que usam apenas nos feriados 

prolongados, o valor do uso nos feriados deverá ser pago nas instituições bancárias determinadas até o prazo definido 
por meio boleto de pagamento que lhe entregaremos. 

 (2) Solicitação de Desconto na Mensalidade 
 Aqueles que se enquadram nas situações citadas a seguir poderão solicitar um desconto no valor da mensalidade. O 
formulário de solicitação do desconto está disponivel no Setor de Suporte à Criação de Crianças ou no próprio Clube Infantil. 

① Familias que recebem o Auxilio Financeiro “Seikatsu Hogo” da prefeitura (inclui familias de beneficio único) 

② Familias que foram isentas do imposto municipal do ano fiscal anterior. 

③ Familias que foram aprovadas como beneficiários do Auxilio Escolar como necessário ou semi-necessário. 

O resultado da avaliação será notificado depois. 
(Mesmo que se enquadre nos requisitos para o desconto, se não solicitar o desconto, 

a mensalidade continuará a ser cobrada normalmente.) 
※ Atenção! 

・ Deve ser feita uma nova solicitação para cada ano letivo. 

・ No requisito ②, se não existir as informações necessárias da tributação de imposto na prefeitura de Miyoshi, apresente 

os documentos necessários adicionais. 

・ O desconto da mensalidade será a partir do mês que realizou a solicitação. (Se a aprovação foi retroativa, a partir do mês 

da aprovação.) 
 

(3) Valor do Seguro 
 Com o objetivo de atender os acidentes e lesões inesperados que podem ocorrer durante o período de uso do clube ou 

na ida ou volta do clube, a inscrição no Seguro de Acidentes Infantis é obrigatória. Porém, fique ciente de que este seguro 
garante o Dinheiro Consolatório e não as despesas médicas. Além disso, o valor de inscrição deste seguro deverá ser 
pago pelos responsáveis à parte do valor da mensalidade. E aqueles que usarão somente nas férias prolongadas também 
deverão se inscrever neste seguro de acidentes. Mas no caso de reingresso dentro do mesmo ano letivo, não será 
necessário pagar novamente. Sobre o pagamento, por favor pague nas instituições bancárias definidas pela prefeitura até 
a data prazo. E mesmo nos sábados, domingos e feriados, o pagamento poderá ser feito na subprefeitura “Sun Net” que 
fica na estação de Miyoshigaoka. 

Valor do Seguro contra Acidentes: ¥800 (duração do seguro: 1 de abril de 2023 até 31 de março de 2024) 

※ Se a criança for ingressada no clubinho mais uma vez no mesmo ano letivo, a taxa do seguro não precisará ser paga. 

※ A inscrição deste seguro será realizada após a aprovação ser notificada. Fique ciente de que, mesmo que desista do 
ingresso no clube após esses procedimentos, o valor do seguro deverá ser pago mesmo assim. 

 

10. Procedimentos para a Retirada 

Caso deseje retirar a criança do clube, por favor apresente o formulário de “Notificação de Retirada” no Setor de Suporte à 
Criação de Crianças até o último dia do mês que pretende retirar. O valor da mensalidade será cobrado até o mês da 
retirada. 
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11. Sobre o levar e o buscar a criança 

(1) Dia normal de aula = Após a reunião final da escola, as crianças serão levadas até o clube pelos cuidadores do clube. 
Sobre a criança ir embora, como regra geral, será responsabilidade dos pais buscar a criança. 

(2) Durante as férias prolongadas = O levar e buscar a criança de casa ao clube deverá ser feito pelos responsáveis. Mas 
o levar e buscar não poderá ser feito por crianças da escola primária. 

(3) Os Clubes Infantis não realizam os cuidados antes do horário cedo matinal ou após às 18:55. Aqueles que precisam 
de ajuda para levar ou buscar a criança poderão utilizar o Sistema de Atividades do “Miyoshi Family Support” (serviço 
pago). Mais detalhes poderão ser consultados no “Miyoshi Family Support Center” que fica dentro do Centro de Apoio 
Geral à Criação de Filhos.  0561-34-2228. 

(4) Após as aulas, verificaremos o uso do clube por meio da Planilha de Uso Mensal e por meio do crachá. Portanto, o dia 

que for usar coloque o crachá, e no dia que não for usar o clube, não coloque o crachá. 

(5) Sobre voltar para casa junto com irmãos que também estão na escola primária 
Se o aluno possui algum irmão ou irmã mais velho(a) na mesma escola primária, poderá voltar para casa junto com o 

irmão mais velho (se diz “Kyoudai Gekou”). Porém, essa forma de voltar para casa está sob a responsabilidade dos 
pais. E para poder usar esse método, é necessário fazer um procedimento de solicitação. Caso deseje usar esse 
método, entre em contato com o setor de suporte à criação de filhos ou com o clubinho para obter os formulários. 

(6) Sobre voltar para casa com irmão mais velho da escola secundária ou colegial 
Também é possível que um irmão ou irmã mais velho(a) da escola secundária ou do colegial busque o aluno no 

clubinho para voltar para casa. Pedimos que preencha na ficha de contato de emergência o nome e o contato de 
quem provavelmente vai buscar. 

(7) Sobre o sistema de transferência do aluno por meio de táxi 
Como uma forma de reduzir o número de alunos que ficam na lista de espera do clubinho, a cidade de Miyoshi 

realiza um sistema de transferência de clube depois das aulas. Este sistema funciona assim: os alunos que estão entre 
a 1ª à 4ª série da escola primária e que foram inscritos num clube que esgotou as vagas disponíveis, poderão ser 
levados de táxi para um outro clubinho que tenha vaga disponível depois que a aula termina. Caso deseje usar este 
método de transferência, os pais deverão buscar o aluno no clubinho para onde ele foi levado. E nas férias 
prolongadas ou nos dias de feriado, os pais deverão levar a criança diretamente p/ o clubinho da outra escola. 

※ Não se paga nada por este método. É gratuíto! 

Para aqueles que se inscreveram num clubinho onde as vagas disponíveis esgotaram, perguntamos sobre o desejo 
de usar ou não este método. 

〇 Transferências realizadas no ano letivo Reiwa 4 (2022) 

Clube sem vaga disponível  Clube p/ onde foram transferidos 

Clube Infantil TENNO ➡ Clube Infantil CHUBU 

Clube Infantil NANBU 

Clube Infantil HOKUBU ➡ Clube Infantil MIDORIGAOKA 

※ No ano letivo de 2023 (Reiwa 5), esse método de transferência poderá ser ou não realizado. Tudo vai depender da 

quantidade e circunstâncias de inscrições feitas. Em alguns casos, pode ser que não seja possível usar este método. 
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(8) Sobre o uso do clubinho para quem está no período pré e pós parto 

 Em casos de mal-estares ou estado físico ruim devido à gestação, ou por causa da internação para o parto seja 

impossível cuidar da criança em casa, é possível usar o clubinho. Mas caso tenha a intenção de obter a licença maternidade 
(ou paternidade), não é possível usar o clubinho. Portanto, nesse caso, é necessário retirar a criança do clubinho até antes 
da licença ser iniciada. 

 Além disso, mesmo que tenha usado poucos dias ou nenhum dia, a mensalidade será cobrada normalmente. Por isso, 
pedimos que conversem bem em familia e levem em conta o estado de saúde da gestante para decidir se vão usar o 
clubinho ou não. 

12. O Cotidiano no Clube 

 As atividades do Clube Infantil pós-aula tem como objetivo proporcionar orientação e desenvolvimento por meio dos 

cuidados à criança e também por meio das brincadeiras e atividades voluntárias feitas pela própria criança. As atividades 
são as seguintes: 

〇Brincar dentro ou fora da sala, estudar por conta própria, realizar atividades em grupo, limpar e tomar o lanche da tarde. 

 

13. Aviso sobre as faltas 

 As idas ou faltas ao clube que não estão na Planilha de Planejamento de Uso sem falta deverão ser informadas à 

escola e ao clube. 

(※Os alunos que usam o método de transferência de táxi devem usar o aplicativo LINE para entrar em contato com a 

CONTA OFICIAL do clubinho.) 
(No caso de uma mudança de plano no mesmo dia, informe a escola ou o clube até 1 hora antes do horário de 

encerramento das aulas normais. Pedimos sua compreensão ao fato de que, mesmo que a própria criança informe que vai 
faltar ao clube, se não houver algum aviso por parte dos pais, a criança será mantida no clube como medida de segurança.) 

 
14. Procedimentos no caso de enfermidade ou lesão 

1. Como não será possível utilizar a sala de enfermagem da escola, entraremos em contato com os pais nos seguintes 
casos. A criança será mantida sob descanso dentro da sala do clube até um responsável vir buscar. 

 ・Durante o uso do clube, surge uma febre de mais 37.5 ou é verificado alguma anormalidade no corpo. 

 ・Durante as atividades do clube, a criança sofre algum ferimento ou lesão. (Faremos os primeiros socorros mais simples.) 

2. Os cuidadores do clube não realizarão nenhum tipo de medicação. Os pais deverão orientar de modo antecipado a 
própria criança sobre como se medicar. Além disso, para evitar que haja medicação equivocada envolvendo outras 
crianças, pedimos que avise sem falta os cuidadores do clube caso pretenda deixar com a criança alguma medicação 
e a criança tenha que se medicar sozinha. 

3. Caso venha a surgir sintomas de enfermidades contagiosas, a criança não poderá ir ao clube. E para voltar a 
frequentar o clube, será necessário uma confirmação médica. Nesse momento, não será necessário o Atestado 
Médico do Diagnóstico, mas apenas durante o período de férias prolongadas será necessário apresentar ao clube a 
“Ficha de Notificação para Frequência pós-enfermidade”. 
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15. Retirada no meio do ano e recomendação de retirada 

 O uso do clube não é permitido nos seguintes casos. Se durante o uso do clube surgir ou for descoberto fatos como estes, 

em exceção de algum caso especial aprovado pelo prefeito, a criança deverá ser retirada do clube. 

(1) Quando deixa de cumprir os requisitos alvos para o uso do clube. (Os pais deixam de trabalhar etc) 

(2) Quando há falsificação ou atividades ilegais no conteúdo da solicitação para o uso 

(3) Quando o prefeito reconhece como existente o perigo da criança que pretende frequentar o clube ferir e machucar os 

outros usuários e os cuidadores do clube. 

(4) Quando o valor da mensalidade custeada pelos responsáveis não é paga. 

(5) Quando é reconhecido como impossível para os atuais cuidadores cuidarem da criança. 

(6) Quando há faltas prolongadas por mais de 1 mês (exceto no caso de lesão ou enfermidades) ou o uso de apenas 1 

ou 2 dias semanais é contínuo. (Solicitaremos a apresentação do Atestado de Trabalho para verificarmos o 

cumprimento dos requisitos. Faremos uma reavaliação, e se não estiver cumprindo os requisitos, a criança será 

retirada do clube.) 

(7) Quando o prefeito reconhece que não está cumprindo os requisitos, além do já citado. 
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16. Sobre o uso do clube quando há avisos meteorológicos 
(1) Funcionamento do Clube Infantil quando há Alerta de Vento Forte ou Danos por Vento e Água 
♦ Quando é emitido o Alerta de Vento Forte na região noroeste de Nishi Mikawa 

<Dias normais de aula> 

Antes de ir p/ 
escola 

Alerta Escola Clubinho Observações 

Foi cancelado antes das 6h da manhã Vai ter aula normal Funciona normal  

Continuou ativo depois das 6h Não tem aula Fechado o dia todo  

 Alerta Escola Clubinho Observações 

Depois de ir p/ 
escola 

Foi emitido depois de ir p/ escola 
Volta p/ casa antes da 4ª aula 

(antes do almoço) Fechado o dia todo 
 

Foi emitido depois de ir p/ escola 
Volta p/ casa depois da 4ª aula 

⇒ Fica aguardando na escola até 14:30 
Abre a partir das 14:30 

*Apenas quem colocou na planilha 
mensal. Se colocou como falta, 
não pode ir p/ o clube. 

<Dias de folga da escola, folgas substitutas ou feriados nacionais> 

 Alerta Clubinho Observações 

Antes de ir p/ o 
Clubinho 

Foi cancelado antes das 6h da manhã Funciona normal a partir das 7:30  

Foi cancelado depois das 6h da manhã Abre 1 hora depois do cancelamento *Os pais devem levar e buscar! 

Continuou ativo mesmo depois das 13h Fechado o dia todo  

Depois de ir p/ o 
Clubinho 

Alerta Clubinho Observações 

Foi emitido depois de ter ido p/ o clube Atividades canceladas depois do alerta  *Venha buscar o mais rápido possivel 

♦ Quando é emitido o Alerta de Danos por Vento e Água em Miyoshi 
<Dias normais de aula> 

 Alerta Escola Clubinho Observações 

Antes de ir p/ 
escola 

[Alerta Nível 3] 
Evacuar idosos 

Depende do nível do alerta 
Depende do que a escola 

vai decidir 
 

Alerta cancelado antes das 6h nos 

distritos da escola 
Vai ter aula normal Funciona normal 

 

Alerta continuou ativo depois das 

6h nos distritos da escola 

⇒ Se as aulas foram canceladas 

⇒ Se for ter aula normal 

Fechado 

Funciona normal 

 

[Alerta Nível 4] 
Ordem de Evacuação 

[Alerta Nível 5] 
Alerta de Seg. Emergencial 

Depende do nível do alerta Depende do que a escola 
vai decidir 

 

Alerta foi cancelado 
antes das 6h  

Alerta continuou ativo depois das 
6h em Miyoshi 

Vai ter aula normal Funciona normal  

Aulas foram canceladas Fechado  

 Alerta Escola Clubinho Observações 

Depois de ir p/ 
escola 

[Alerta Nível 3] 
Evacuar idosos O aluno será entregue aos pais Fechado *Apenas quem colocou na planilha 

mensal. Se colocou como falta, 
não pode ir p/ o clube. 

*VENHA BUSCAR O MAIS 
RÁPIDO POSSIVEL! 

[Alerta Nível 4] 
Ordem de Evacuação O aluno será entregue aos pais Fechado 

[Alerta Nível 5] 
Alerta de Seg. Emergencial O aluno será entregue aos pais Fechado 

<Dias de folga da escola, folgas substitutas ou feriados nacionais> 

 Alerta Clubinho Observações 

Antes de ir p/ o 
Clubinho 

[Alertas níveis 3,4 e 5] foram cancelados antes das 6h 30m Funciona normal a partir das 7:30 *Os pais devem levar e buscar! 

[Alertas níveis 3,4 e 5] foram cancelados depois das 6h 30m Abre 1 hora depois do cancelamento *Os pais devem levar e buscar! 

[Alertas níveis 3,4 e 5] Continuou ativo mesmo depois das 13h Fechado o dia todo  

Depois de ir p/ 
o Clubinho 

Alerta Clubinho Observações 

Foi emitido depois de ter ido p/ o clube Atividades depois do alerta serão 
canceladas 

*Venha buscar o mais rápido possivel 
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(2) Funcionamento do Clube Infantil quando há Alerta de Terremoto 

<Dias normais de aula> 

 Quando foi emitido Escola Clubinho Observações 

Nankai Torafu 
(Alerta de 

Megaterremoto) 

Antes de ir para escola 

Esperar em casa até a escola entrar em contato Depende da escola  

⇒ Se as aulas foram canceladas 

⇒ Se for ter aula normal 

Fechado 

Funciona normal 

 

Depois de ir para escola A escola vai comunicar os pais o que fazer Se for decidido irem para o 
clubinho, a partir das 14:30 

Apenas quem colocou na planilha 
mensal que iria. Se colocou como 

falta, não pode ir p/ o clube. *VENHA 
BUSCAR O MAIS RÁPIDO 

POSSIVEL! 

 Quando foi emitido Escola Clubinho Observações 

Terremoto 
maior que grau 

5 fraco em 
Miyoshi 

Antes de ir para escola Esperar em casa até a escola entrar em contato Fechado  

Enquanto ia para a escola Acabar de chegar na escola Depende do que for decidido  

Depois de chegar na escola 
⇒ Se for decidido que os pais devem buscar 

⇒ Se for ter aula normal 

Fechado 
Funciona normal 

 

<Dias de folga da escola, folgas substitutas ou feriados nacionais> 
 Quando foi emitido Clubinho Observações 

Nankai Torafu 
(Alerta de 

Megaterremoto) 

Antes de ir para o clubinho Depende da situação no momento  

Alerta foi cancelado antes das 6h 30m Funciona normal a partir das 7h 30m  

Alerta foi cancelado depois das 6h 30m 

Alerta continuou ativo mesmo depois das 13h 

Abre 1 hora depois do cancelamento 

Fechado o dia todo 

*VENHA BUSCAR 
O MAIS RÁPIDO POSSIVEL! 

Depois de ter chegado no clubinho 
Atividades depois do alerta serão 

canceladas 

Apenas quem colocou na planilha mensal que iria. 
Se colocou como falta, não pode ir p/ o clube. 
*VENHA BUSCAR O MAIS RÁPIDO POSSIVEL! 

Terremoto 
maior que grau 

5 fraco em 
Miyoshi 

Quando foi emitido Clubinho Observações 

Antes de ir para o clubinho Fechado o dia todo  

Depois de chegar no clubinho Atividades depois do alerta serão 
canceladas 

*VENHA BUSCAR O MAIS RÁPIDO POSSIVEL! 

(3) Funcionamento do Clube Infantil quando há Alerta de Pessoa Suspeita 

 Se devido a um alerta de pessoa suspeita for previsto algum perigo, como regra geral, o clubinho será fechado. 

A) Se o alerta for emitido enquanto estiver no clubinho 

As atividades do clubinho serão canceladas e os alunos serão entregues aos pais e tutores. 

B) Se o alerta for emitido enquanto estiver na escola (em aula) 
O clubinho será cancelado. 

C) Se o alerta for emitido enquanto estiver em casa nos dias de feriado ou folga escolar 
O clubinho será cancelado. 
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17. Pedidos relacionados ao uso do Clube 

① Se deseja transmitir algum recado, por favor sem falta deixe escrito no Caderno de Recado. O Caderno de Recado 
deverá ser carregado pela criança todos os dias. 

② Nos dias que não há merenda escolar durante as férias prolongadas, a criança deverá trazer marmita ao clube. 
Durante o verão, pedimos que coloque uma bolsa refrigeradora e use alimentos que não azedam facilmente. 

③ Quanto ao lanche da tarde, coloque a quantidade adequada dentro de um recipiente ou saquinho que possa ser 
selado e traga a quantidade equivalente ao dia seguinte quando for levar ou buscar a criança, pois é proibido a 
criança levar doces ou alimentos para a escola. 

④ Por favor, a bebida que o aluno levará deve ser somente chá (no verão sports drink tudo bem). Não é permitido levar 
sucos ou refrigerantes. 

⑤ Por favor, escreva o nome da criança nos pertences pessoais de modo claro e que não apague com facilidade. 

⑥ Depois que a criança sair da sala de aula, ela não poderá voltar e entrar na sala de novo. Se esquecer alguma coisa na 
sala de aula, deverá ir à sala dos professores no momento que vier buscar a criança e pedir a permissão para entrar na 
sala de aula para pegar o objeto esquecido. (Por causa da mudança na lei trabalhista dos professores, pode ser que 
não seja possível pegar o objeto esquecido no mesmo dia.) 

⑦ Se um dos pais faltar no trabalho, a criança não poderá usar o clube. 

⑧ Como medida de segurança para com a criança, não é permitido que a criança saia do clube e vá para a aula de 
reforço (jyuku) sozinho. 

⑨ Não é permitido que a criança leve consigo dinheiro ou outros objetos não necessários. 

⑩ Aqueles que não cumprem as promessas e requisitos do clube, poderão ser retirados do clube. 

⑪ Visto que damos muita importância à comunicação entre o clube e a familia, por favor fique à vontade em conversar ou 
consultar qualquer coisa com os cuidadores do clube. 

⑫ Qualquer dúvida sobre o funcionamento do clube deve ser consultado diretamente no clube ou no Setor de Suporte à 
Criação de Crianças. Por favor, não faça ligações para a escola consultando sobre o clube. 
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18. Clubes Infantis Particulares 

 Existem também clubes infantis pós-aula particulares. Se ingressar num clube infantil particular e se enquadrar no padrão 
de auxilio, poderá receber o auxilio de desconto no valor de uso do clube. Além disso, a mensalidade e o desconto do valor 
da mensalidade é igual ao valor de custo dos clubes infantis públicos. (Existem clubes que possuem imposto ou taxa de 
inscrição à parte.) 

Clubes Infantis Particulares 

Nome do Clube Local Endereço Telefone Capacidade 

Kids Club Kukku Bara Creche Bell Miyoshi Miyoshigaoka 4-1-4 0561-36-8699 40 

Kids Club Kukku Bara Miyoshi Kids House Miyoshi Miyoshigaoka 1-11-5 0561-36-3131 15 

Edson House Creche Momoyama Nishi Jintoriyama 26-1 0561-32-4443 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先 Mais Informações  

 

み よ し 市 役 所
Prefeitura de Miyoshi

 子 育 て 健 康 部
Setor de Suporte à

子育 て 支援課
 Criação de Filhos

 

〒470-0295 み よ し 市 三 好 町
Miyoshi-shi Miyoshi-cho

小 坂 ５ ０ 番 地
 Kosaka 50 Banchi

 

TEL. 0561-34-8034 （8:30～17:15） 
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