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■ ADMISSÃO JARDIM DE INFÂNCIA 

O Jardim da Infância "Youchien" é uma instituição de ensino que através da cooperação da família e da comunidade, promove a 

base de formação tanto da mente como do corpo sadio, e conjuntamente cria a base para convivência e o aprendizado 

necessário para quando ingressar no ensino fundamental 1. Referente as matrículas para o início do ano escolar, normalmente 

todos os jardins de infância fazem a abertura das inscrições em dezembro. Caso as inscrições ultrapassarem o número de vagas, 

será determinada através de sorteio. Para matrículas em meados do ano, poderá entrar no jardim de infância caso haja vaga 

disponível. Maiores informações, favor entrar em contato diretamente em cada Jardim de Infância. 

 

■ CRIANÇA ALVO (Admissão em 2022) 

1º ano de jardim de infância (criança de 5 anos) nascidos entre o dia 2 de abril de 2016 até o dia 1º de abril de 2017. 

2º ano de jardim de infância (criança de 4 anos) nascidos entre o dia 2 de abril de 2017 até o dia 1º de abril de 2018.  

3º ano de jardim de infância (criança de 3 anos) nascidos entre o dia 2 de abril de 2018 até o dia 1º de abril de 2019. 

 

■ DIAS E HORÁRIOS JARDIM DE INFÂNCIA 

Segunda à sexta (exceto feriados), 9:00 às 14:30 ※O horário no início do ano escolar de crianças de 3 anos é das 9:00 às 11:00.  

(os horários de cuidados diferem conforme o jardim de infância). O horário de cuidados será prorrogado gradualmente conforme o 

estado diário coletivo. 

 

■ Implementação de cuidado infantil temporário ( Jardim de Infância Municipal) 

É um sistema que oferece cuidados infantis, fora do horário normal, por curto período. 

Sobre as instituições disponíveis, favor consultar a página {Lista de Jardim de Infância} Maiores detalhes e informações, favor 

consultar diretamente em cada Jardim de Infância. 

 

■ FECHADO 

・Sábado, domingo e feriado nacional・Início do ano escolar: 1 à 7 de abril・Férias de verão: 21 de julho à 31 de agosto   

・Férias de inverno: 26 de dezembro à 7 de janeiro ・Final do ano escolar: 25 de março à 31 de março  

 

■ Documentos necessários para o pedido de admissão 

⓵Solicitação de admissão no jardim de infância. 

②Formulário de inscrição de certificação de benefícios de educação e cuidados infantis. 

③Número pessoal (My number) ou declaração. Apresentar o cartão de número pessoal, do pai ou responsável, juntamente com 

documento de identificação oficial, como carteira de motorista etc. . 

※ Aos que utilizarem cuidados infantis horário estendido, e desejar gratuidade de encargos, favor apresentar o formulário abaixo. 

Tornará gratuito encargos de mensalidade o período que tiver「Certificado de necessidade de cuidados infantis」. 

④ Formulário de autorização de uso e benefício das instalações para cuidados infantis. 

※ Necessário 1 documento para cada criança. 

⑤ Documento que comprove necessidade de cuidados infantis. (Necessário de ambos (pai e mãe)). 

※ Detalhes sobre necessidades de cuidados infantis, favor consultar pág. 32. 

 

■ Recrutamento de crianças para admissão jardim de infância ano 2023 

Para admissão após 04/2023, a previsão de entrega de documentos necessários será à partir do final de 10/2022. À partir de 

meados de 11/2022 as inscrições estarão abertas em cada Jardim de Infância.  

 

■ SALA PARA CRIANCAS QUE NÃO FREQUENTAM O JARDIM DE INFÂNCIA 

Realizado em todos os jardins de infância , instituição infantil autorizada (parte do jardim de infância), sala para pais e crianças (de 

0 à 2 anos), que não frequentam jardim de infância. Favor consultar maiores detalhes no jardim de infância. 

Contato Prefeitura Central, setor Divisão de creche e jardim de infância seção de admissão.  Tel: 0853- 21-6964 

○ ADMISSÃO JARDIM DE INFÂNCIA, 
INSTITUIÇÃO INFANTIL AUTORIZADA 
(PARTE JARDIM DE INFÂNCIA) 


