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Para cuidados saudáveis das crianças que os pais estão ausentes, iniciaremos as entregras 
de formulários e as inscrições para o uso do Clube Infantil à partir de Abril de 2015

▶ Crianças alvo
Crianças da primeira a quarta série que pais e responsáveis não estão em casa durante o dia por motivos de trabalho 
no horário em que as crianças saem da escola. 
▶ Período de uso
À partir do dia 1 de Abril de 2015~31 de Março de 2016 [Exceto os Domingos, Feriados, Final e começo do ano 
(29/12~3/1)]
▶ Horário de uso
À partir do horário que sai da escola até no máximo 18:30 
(sábados, ferias escolarese folgas substitutivas das escolas sera das 7:30 até as 18:30)
▶ Entrega dos formulários de inscrição para o uso
À partir do Dia 15 de Dezembro (seg) ~26 de Dezembro de 2014 (sex)
▶ Recepção de inscrições do dia
19 de Janeiro de 2015 (seg) ~31 de Janeiro de 2015 (sáb) (Os horários seguem na tabela abaixo.)
※ Juntamente, aceitaremos crianças para utilizar os cuidados do Clube infantil pós Aula apenas durante o período 
de férias e nos feriados substitutivos das creches (Períodos: Sábados, Férias de Primavera / verão / inverno, folga 
substitutiva das escolas e dias de aulas com horários curtos.)
＊ Não será possível executar a inscrição por telefone.
＊ Será necessário a apresentação do comprovante de trabalho (que será entregue junto com os formulários de 
inscrição).
＊ Se caso exceder o número de vagas, será defi nido por ordem de idade sendo prioridade os mais novos, e as 
crianças que for constatado que têm maior necessidade de receber os cuidados ou proteção.
＊ Não será permitido consiliar com o cadastro de aprendizados infantis pós aula.

Nome do Clube Crianças alvo (por escola) Local de entrega /
inscrição

Horário de 
recepção Telefone Vagas

(aproximadamente)
Clube Nobikko Escola Primária Raikouji Centro Infantil  Raikouji

Segunda~
Sábado

10:00~18:00

82-5614 40 Pessoas
Clube Nikoniko Escola Primária ChiryuHigashi Centro Infantil Shouwa 81-1380 65Pessoas

Clube Mamenoki Escola Primária Chiryu Centro Infantil 
Hanayama 82-5554 50Pessoas

Clube Tsubasa 1 Escola Primária Chiryu 
Minami Centro Infantil Minami 83-0385

60Pessoas
Clube Tsubasa 2 30Pessoas
Clube Donguri Escola Primária Sawatari Clube infantil Sawatari Segunda~Sexta

13:00~18:00
Sábado

10:00~15:00

82-2339 65Pessoas
Clube Hayabusa Escola Primária Yatsuda Clube Infantil Yatsuda 82-6668 65Pessoas
Clube Asunaro 1

Escola Primária Chiryu Nishi Clube Infantil Nishi 82-3395
55Pessoas

Clube Asunaro 2 50Pessoas

▶ Cada Centro Infantil / Clube Infantil

Sobre <Clube Infantil Pós Aula> e <Aulas para crianças pós aula>
Clube Infantil Pós Aula Aprendizados Infantis Pós Aula

Tipo de
 Apoio

Local para as crianças que os pais estão ausentes 
brincar e passar o tempo Local que fornece segurança física e sentimental

Crianças 
Alvo

Crianças da primeira a quarta série de famílias em 
que há a ausência de adultos

Crianças da primeira a sexta série que desejem 
participar

Instituição 
exercedora Clubes Infantis da região de cada escola primária Salas de aula de cada escola primária / Campo 

esportivo / Ginásio esportivo

Horários

Dias de Semana Após a saída da escola~
18:30
Sábados 7:30~18:30
Feriados Escolares (Férias de verão e tais) 
7:30~18:30
＊Domingos, Feriados e fi nal / começo do ano não 
funcionará.
＊Os Responsáveis deverão vir buscar.

Dias de Semana Após a saída da escola~17:30 
Sábados Não há
Feriados Escolares (Férias de verão e tais) 13:30~16:30
Não incluindo do dia 10 de Agosto~21 de Agosto
(Ano de 2015)
＊Férias de Inverno, não haverá nos feriados de 
fi nalização de séries.
＊Os aprendizados comuns as crianças irão imbora 
sozinhos, os aprendizados de extensão os responsáveis 
deverão vir buscar

Custos Não há (Separadamente, haverá a coleta de verbas para 
materiais e lanches através da associação de pais.) Não há

Contato Cada Centro Infantil Clube Infantil Departamento de Aprendizados Escolares (Tel: 95-0136)

Guia do Clube infantil pós Aula


