
 ポルトガル語 Português  
 

Referente os Pontos Principais Para o Uso da Sala Para o Cuidado da Criança 

Pós-Aula  (HOKAGO JIDO KURABU) do Ano Fiscal de 2021 

（令和 3 年度 美濃加茂市放課後児童クラブ利用要項） 

  A Prefeitura de Minokamo está abrindo as inscrições para o uso da Sala para o Cuidado da Criança 

Pós-Aula HOKAGO JIDO KURABU (abaixo, KURABU), para o ano fiscal de 2021. 

  Os requisitos para o KURABU são as crianças da escola primária, cujos responsáveis e outros 

(incluindo os avós e outros) trabalham e não podem estar em casa quando a criança retorna da escola. 

Sendo assim, ao invés de a criança voltar para casa, ela ficará aos cuidados em um local administrado 

separadamente da escola. 

  Às famílias que desejarem utilizar o serviço, efetuar a solicitação com documentos necessários. 
 

1. Critérios de Solicitação para o Uso do Serviço（利用できる児童の要件） 
Crianças da 1a à 4a série matriculadas em escola primária de Minokamo, e que os responsáveis e 
outros※1 pelos seguintes motivos, não possa cuidar da criança※3 pois durante o dia está 
ausente de casa mais de 15 dias por mês ou mais de 3 dias por semana, (※2 até 16:00hs),  
criança que necessita utilizar o serviço mais de 3 dias por semana. 
※1 Os responsáveis e outros seria avós, irmãos acima de 20 anos, parentes ou quem more junto 
etc, pessoas da mesma família. (incluindo aqueles que mesmo sendo família separada, mas que 
mora junto ou na proximidade (dentro do mesmo terreno). 
※2 O horário de término de um dos motivos seguintes, terá que ser depois das 16:00hs. (não 
consta o tempo que leva para o trabalho) Porém, para aqueles que pediram somente para as 
férias prolongadas como férias de verão etc, o horário de término do trabalho tem de ser pelo 
menos depois de 12:00hs (meio dia). 
※3 Cuidar da criança dando o atendimento necessário para que possa passar em segurança no 
lar, etc. 

Trabalho e outros 
Estar sempre trabalhando fora de casa durante o dia, estudando ou 
estar fazendo o curso de treinamento profissionalizante 

Gravidez e parto Dentro de 6 semanas antes do parto até 8 semanas pós-parto 

Doença, ferido Está internado ou está indo no hospital para tratamento médico 

Cuidar de doente ou dar 

assistência ao doente 

Estar sempre cuidando ou dando assistência ao parente que mora junto 
ou vivendo separado 

Procura de emprego Está a procura de emprego por ser família só com a mãe e filho ou só 
com o pai e filho 

＊Mesmo que se enquadre nos requisitos, haverá caso em que o Comitê Educacional poderá 

recusar a utilização, caso seja considerado que possa causar o impedimento na orientação 
cotidiana e administração do Kurabu, ou por estar em estado enfraquecido, etc. 

＊Caso tiver o pagamento da mensalidade do Kurabu em atraso do passado, não poderá utilizar. 

E também, caso acumule 3 meses de mensalidade com o pagamento em atraso, terá que sair do 
KURABU. 
＊Caso os avós ou parentes e outros residem na proximidade (dentro do mesmo terreno), 
pedimos entrega do atestado de trabalho desta pessoa. 
2. Locais das Salas e o Limite de Vagas（開設場所と定員） 

 
(1) Está previsto para ser realizado nas Escolas Primárias da cidade e no Hall das Crianças 

(Jidokan) de Kamono. 
Limite de vagas será conforme abaixo. 

Nome do KURABU Vagas 

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Ota 70 crianças 

Hokago Jido Kurabu Sala 1 da Escola Primária Kobi 70 crianças 

Hokago Jido Kurabu Sala 2 da Escola Primária Kobi 40 crianças  

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Yamanoue 30 crianças 

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Hachiya 70 crianças 

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Kamono 70 crianças 

Hall das Crianças (Jidokan ) de Kamono 70 crianças 

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Ibuka (＊junto 
com a Escola Primária Miwa) 

30 crianças  

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Shimoyoneda 60 crianças 

Hokago Jido Kurabu da Escola Primária Yamate 100 crianças 

 



※As vagas do Hokago Jidou Kurabu 2 da Escola Primária Kobi serão decididas a aceitação do 
grau escolar e outros, conforme o número de pedido no Hokago Jido Kurabu da Escola 
Primária Kobi 1.  

※ A divisão da Escola Primária Kamono, será decidida dividindo igualmente no Hokago Jido 
Kurabu da divisão da Escola Primária Kamono e Jidokan Hokago Jido Kurabu. 
(Não será separado pela divisão através do bairro como até no ano fiscal de ano passado.)  

 
(2) O Kurabu da Escola Primária Miwa será realizado juntamente com os alunos da Escola 

Primária Ibuka. ＊O local da sala será na Escola Primária Ibuka. 
(3) Aos sábados o serviço será centralizado no Hokago Jido Kurabu  Sala 1 da Escola 

Primária Kobi. (Os pais ou responsáveis, outros precisarão levar e buscar a criança). 
 

3. Categorias e Taxas（プランと保育料金） 

Categorias Taxas 
Data do débito 

bancário  

Ano todo 
(incluindo as férias de 

verão, inverno e 
primavera) 

(1) Não inclui os 

sábados 

¥ 5.000 

(mensal) 

Todo final do mês (2) Inclui os sábados 
¥ 6.500 

(mensal) 

Somente nas férias de 

verão 

(sem incluir o último 

dia do 1o semestre) 

(3) Não inclui os 

sábados 
¥ 8.000 (anual) 

 

Final do mês de 

agosto 

(Parcela única) 
(4) Inclui os sábados 

¥ 10.000 

(anual) 

Somente nas férias de 

verão, 

inverno e primavera. 

(sem incluir o último 

dia de cada semestre) 

(5) Não inclui os 

sábados 

¥ 10.000 

(anual) 

(6) Inclui os sábados ¥ 13.000 (anual) 

 

(1) Independente do uso ou não, terá que pagar a taxa. Mesmo se iniciar / terminar o uso 
deste serviço no meio do mês, será cobrada a taxa mensal inteira (as taxas não são 
calculadas proporcionalmente aos dias frequentadas.) A taxa já paga, não será devolvida. 

 
(2) As famílias beneficiadas com o Auxílio Financeiro para a Subsistência (Seikatsu 

Hogo), ou beneficiadas com o Pagamento para os Gastos da Assistência Escolar 
(Shugaku Enjo Hi), poderão solicitar a redução da taxa. Para tal, informe-se no momento da 
solicitação de uso do KURABU, para receber o formulário próprio. (É necessário fazer a 
solicitação anualmente). 

 

(3) A forma de pagamento da mensalidade do Kurabu estamos pedindo pelo débito bancário. 
Favor fazer os trâmites através do formulário próprio “Solicitação do Débito Bancário da  
Cidade de Minokamo” (Minokamo-shi shunokin kouza Furikae Iraisho) no balcão da 
Instituição Bancária após receber a “Aprovação do Uso” da entrada no Kurabu. (O 
formulário estará disponível em cada balcão da Instituição Bancária da cidade)   

O débito será todo final do mês. Portanto, pedimos a sua atenção com o saldo da conta 
bancária. (※Caso o final do mês seja folga, o débito será no primeiro dia útil do mês 
seguinte). Aos que optarem pelas categorias de (3) a (6), o débito será no último dia útil do 
mês de agosto. 
 

(4) É possível trocar de categoria mesmo durante a utilização. Para tal, preencha e entregue o 
formulário próprio até o dia 20 do mês anterior ao mês que deseja trocar. 

 
4. Horário de Funcionamento, Feriado（開設する時間、休業日） 

 
(1) Nos dias de aula : Horário do término das aulas ~ 18:30   Respeitem o horário! 
(2) Quando não há aula : Das 7:30  ~  18:30. 
  ※Não poderá utilizar, caso não possa cumprir o horário de vir buscar. 
(3) Estará fechado aos domingos, feriados, feriado do obon (13/ago – 15/ago), feriados do final 

e início de ano (29/dez – 3/jan), um dia antes das férias de verão e no último dia, e final de 
março, devido aos preparativos para o início do novo período escolar. 



(4) Haverá casos que não poderá ser oferecido o serviço do KURABU por outros motivos. 
 

5. Período da Inscrição, Documentos Necessários, Locais para Entregá-los, etc. 

（受付期間、提出書類、提出場所等） 

Período da inscrição será do dia 4/jan (seg) até dia 29/jan/ 2021 (sex). 

Documentos Necessários Locais de Distribuição Locais de Entrega 

(1) Formulário da Inscrição para o Uso da 

Sala para o Cuidado da Criança Pós-Aula 

Será distribuido a partir 

de 1/dez (ter) ~ 

 

■Sala do KURABU 

Dias úteis 

(após o horário escolar até 

o final do horário do serviço 

do KURABU) 

    ou 

■Seção de 

     Assuntos Gerais 

Relativos à Educação 

○(Sucursal da Prefeitura 

de Minokamo 3º andar) 

Dias úteis 

(das 8:30 até as 17:15) 

 

○Poderá baixar pelo 

Homepage da cidade de 

Minokamo 

 

 

 

 

 

4/jan (seg) ~ 29/jan 

(sex) 

 

■Sala do KURABU 

Dias úteis 

(após o horário escolar 

até 

o final do horário do 

serviço do KURABU) 

           ou 

■Seção de  

Assuntos Gerais 

Relativos à Educação 

○(Sucursal da 

Prefeitura 

de Minokamo 3º 

andar) 

Dias úteis 

 (das 8:30 até as 

17:15) 

 

※Tomar o cuidado 

pois não será aceita a 

solicitação na Escola 

ou nos Escritórios 

Regionais da 

Prefeitura 

(Renrakusho) 

(2)Atestado de trabalho, etc 

a)Trabalhando em empresa, etc (incluindo o 
pato e arubaito) ou autônomo 
→ Atestado de Trabalho, Declaração de 
Autônomo (Jieigyo Moshitate) 
b)Estudando ou fazendo curso de treinamento 
profissionalizante  
→ Comprovante que frequenta a escola ou 
algum documento que comprove que esteja 
fazendo o curso de treinamento 
profissionalizante. 
c)Caso a mãe esteja próximo do parto ou 
pós-parto  
→ Cópia da Caderneta da Mãe e da Criança 
(Boshi Techo) 
d) Em casos de doença, ferimento ou 
cuidando dos enfermos  
→ Atestado médico ou cópia do Certificado de 
Assegurado de Cuidados ou planejamento de 
cuidados, etc. 
e)Família só com a mãe e filho e está a 
procura de trabalho 
→Certificado da Procura de Emprego na 
Agência de Emprego (Cartão do Hello Work) 
f)Meios de subsistência com a agricultura e 
outros. 
→Declaração de m² do terreno agrícola 
(plantação, arrozal, montanha e floresta, etc) 
que possui e a situação.  
g) O que o comitê Educacional requerer 
(3) Ficha para verificar os ítens a serem 

Considerados 
※Tem no verso do Formulário da Inscrição 

para a Sala para Cuidado da Criança 
Pós-Aula (1). 

 
(1) Formulário da Inscrição para o Uso da Sala para o Cuidado da Criança Pós-Aula 
(Entregar o formulário da solicitação do ano fiscal. Não será aceito o formulário do 
passado).  
．Será necessário o formulário para cada criança que for utilizar.  
．Caso for fazer a inscrição do uso durante o ano do plano ① e o ②, circular um dos dois (sim ou 

não) do uso do serviço nas férias de verão. (Caso for (não) na utilização nas ferias de verão, 
não será necessário pagar a mensalidade do mês de agosto). 

．A pessoa que está usando o Kurabu no ano fiscal de 2019, ou a pessoa que já utilizou o serviço 
no passado também será necessário fazer a solicitação novamente. Não será feito a 
renovação automática. 

．Haverá casos que entraremos em contato em relação ao pedido. Portanto, pedimos para que 
preencha com clareza o nome e o telefone.    

 
 
(2) Atestado de Trabalho, etc 
．Necessário entregar o atestado de todos os responsáveis e outros, etc (exceto os menores de 
idade). Será necessário também dos avós, etc que residem juntos dentro do mesmo terreno. 
(Caso for fazer a inscrição de irmãos, poderá ser um atestado original de cada responsável 
mas anexar uma cópia para cada criança que irá fazer a inscrição) 



 
(3) Ficha para Verificar os Ítens a Serem Considerados (no verso do Formulário da 

Inscrição para o Uso da Sala para o Cuidado da Criança Pós-Aula)  
Leia com atenção, marcaándo com (レ) na coluna e escreva o nome do responsável e carimbe. 
 
(4) Formulário de Solicitação do Débito Bancário da Cidade de Minokamo (Após a 
aprovação da entrada no Kurabu). 
・Fazer o trâmite na Instituição Bancária da cidade.．(o formulário poderá pegar no balcão da 
Instituição Bancária.) 
・Favor preencher 保護者氏名を納税（入）義務者 “Hogosha shimei wo nouzei(入)gimusha”  
 o nome dos pais ou responsável na coluna que tem o dever de pagar os impostos na 
“solicitação de uso”. 
・Caso já tenha utilizado o Kurabu no passado e já tenha feito o Débito Bancário da taxa do 
Kurabu, não será necessário entregar novamente. 
 
6. Aviso de Aprovação da Entrada no Kurabu （入室の決定通知） 
 
．A aprovação da entrada no Kurabu será comunicada enviando a (Autorização do Uso da Sala 
para o Cuidado da Criança Pós-Aula) no início de março. 
 
7. Os Cuidados a Tomar（注意していただくこと） 
 
(1) Caso tenha dívidas com o Kurabu, não será permitido o uso deste serviço. E será suspenso 

o uso do Kurabu caso atrase o pagamento da mensalidade de 3 meses. 
(2) Por motivo da Administração da sala do Kurabu, os pais ou responsável devem vir buscar 

até às 18:30 sem falta. Tomar o cuidado pois será suspenso o uso do Kurabu se atrasar 
várias vezes. Terá caso em que recusaremos a entrada no Kurabu caso não for 
observado o uso justo no passado 

(3) Após a avaliação dos documentos apresentados, será definida a aprovação da solicitação. 
Caso haja deficiência no conteúdo dos documentos ou falsidade, a solicitação não será 
aceita. 

(4) Caso o limite de vagas seja ultrapassado, será priorizada a entrada das crianças da 1a ~ 3a 

série. No entanto, pedimos a compreensão para a possibilidade delas ficarem na (lista de 
espera※). E também poderá fazer a inscrição após o prazo da entrega mas caso não haja 
vaga, ficará na (lista de espera) 

※ Caso (ficar na lista de espera), será comunicado na ordem da sequência, assim que for 
possível a entrada no Kurabu.     

(5) Caso não satisfizer mais os requisitos de uso, não poderá continuar a usar o Kurabu. Entregar 
a (Notificação da Suspensão do Uso da Sala para o Cuidado da Criança Pós-Aula da Cidade 
de Minokamo). 

(6) Há regras do Kurabu para fazer as atividades em grupo. Ao comportar continuamente 
conturbando as atividades em grupo, acaba deixando os orientadores ocupados e não poderá 
cuidar da segurança de outras crianças. Será suspenso o uso do Kurabu no caso de o Comitê 
Educacional julgar que as regras e o acordo combinado do Kurabu não foram respeitadas ou 
que a criança não está apta para fazer atividades em grupo. 

(7) Sobre a utilização das crianças acima de 5a série, será providenciada somente no Kurabu 
onde houver vagas. Após o encerramento do prazo da solicitação em janeiro, será publicado 
no HP da cidade portanto, favor verificar o resultado. 

(8) Caso do fechamento temporário da escola devido a contaminação do novo coronavírus, será 
fechado ou aberto com a utilização limitada. Sobre as medidas detalhadas, publicaremos no 
HP da cidade, portanto, pedimos a verificação adequada. 

(9) Sobre o aviso, se irá abrir ou não, através do aviso de alerta ou outros, será publicado no HP 
da cidade.  

 
8. Entrada no Seguro（保険の加入） . Entrar no seguro contra acidentes. 
 
9. Outras Perguntas (その他質問)  . Será publicado nas perguntas e respostas do HP de 

Minokamo. 
 
◇ Informações◇（お問い合わせ） 

Comitê Educacional da Cidade de Minokamo - Seção de Assuntos Gerais Relativos à Educação 
 3o andar do Sucursal da Prefeitura de Minokamo 
TEL: 0574- 25-2111 (R. 346)  


