
 
 
 
Os berçários no Japão tem um sistema diferente do Brasil onde 

os pais devem provar que trabalham ou que tem dificuldades 
em cuidar dos filhos em casa para que a criança seja aceita. 
 

1. Sobre a utilização 
Seguindo o sistema de criação e filhos, para matricular a criança no 
berçário, os pais passarão por uma avaliação. 

 

2. Condições para a aprovação da matrícula 
A- Os pais trabalham mais de 48 horas (incluindo serviços 

registrados, arubaito ou autônomos etc) 

B- A mãe está grávida de outro filho e não tem condições de cuidar do(s) irmão(s) mais velhos 

por estar num período perto ou pós-parto 

C- Os pais sofreram algum acidente ou estão doentes, ou até mesmo necessitam de cuidados 

especiais 

D- Os pais estão cuidando de outro familiar que está internado ou que precisa de cuidados 

especiais na casa 

E- Se a casa sofreu com terremoto, inundação, incêndio ou outro desastre natural e esta em 

reforma / reconstrução 

F- Se um dos responsáveis trabalha e o outro está em busca de emprego ou iniciando a própria 

empresa 

G- Se os pais estão em idade escolar (faculdade), recebendo algum treinamento específico para 

entrar no emprego novo ou se frequenta escola de curso técnico 

H- Quando há um perigo de a criança receber violência dentro de casa, ou até mesmo a mãe 

sofre abusos do marido 

I- Pais que já estejam utilizando algum berçário e necessitam da renovação da matrícula 

J- Outros motivos que possam ser aprovados pelo Prefeito, por favor se consultar na Prefeitura 

 

3. Horário dos berçários 
Os horários são dividos em 2 tipos e depende da necessidade de cada família 
*Horário completo 11 horas – Os responsáveis trabalham registrados 
*Horário reduzido 8 horas – Um dos responsáveis trabalha somente metade do dia 

 

4. Pré-Matrícula 
As matrículas devem ser realizadas em Dezembro para que a criança entre no mês de Abril do 
ano seguinte seguindo o ano fiscal Japonês (verifique as datas corretas para realizar a pré-
matrícula na Prefeitura durante o mês de dezembro). Se os responsáveis decidirem ou 
necessitarem matricular em outro período do ano letivo, os responsáveis devem comparecer à 
Prefeitura até o dia 5 de cada mês para ajustar as datas de entrada no berçário. 
As matrículas podem ser feitas na Prefeitura de Oda, Nima ou Yunotsu ou até mesmo 

diretamente no escritório do berçário. 
 
⚫ DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
1. Cartão Zairyu Card dos respossáveis e do filho(a) 
2. Cartão My Number dos respossáveis e do filho(a) 
3. Inkan – carimbo dos responsáveis 
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4. Cartão de Seguro Nacional de Saúde Shakai Hoken dos responsáveis e do filho (a) 
5. Caderneta materno-infantil 
6. Formulário de solicitação de vaga (será preenchido na recepção no dia que comparecer 

à Prefeitura) 
7. Check-list da família (será preenchida na recepção no dia que comparecer à Prefeitura) 
8. Auto exame da criança (será preenchido na recepção no dia que comparecer à Prefeitura) 
9. Comprovante de trabalho (solicitar para o RH da empresa preencher e trazer à Prefeitura 

no dia da pré-matrícula. O formulário pode ser baixado da página da Prefeitura ou retirado 
no balcão da Divisão de Suporte à Criação dos Filhos no térreo) 

10. Comprovante de situação familiar (será preenchido na recepção no dia que comparecer 
à Prefeitura) 

11. Declaração de necessidade da vaga no berçário (será preenchida na recepção no dia 
que comparecer à Prefeitura) 

12. Comprovante do Hello Work (somente para os responsáveis que estão em busca de um 
emprego) 

*Outros documentos poderão ser solicitados aos responsáveis 
*Se outros familiares moram na mesma casa, outros comprovante poderão ser solicitados 
 

⚫ Após a pré-matrícula para ingressar no mês de Abril ou Maio 

① No final de Janeiro haverá uma entrevista com os responsáveis na Prefeitura 

② No final de Fevereiro a Prefeitura envia uma carta notificando em qual berçário a criança será 
matriculada 

③ No final de Março a criança terá uma entrevista e exame médico no próprio berçário e após a 
certificação de que está apta para ingressar no berçário, a Prefeitura enviará a carta com a 
notificação final de aceitação no berçário 

④ No mês de Abril a Prefeitura enviará a carta com o valor da mensalidade 
 

⚫ Após a pré-matrícula para ingressar depois do mês de Junho 

① Realize a pré-matrícula 2 meses antes do mês que quer ingressar a criança no berçário 

② 1 mês depois a Prefeitura enviará a carta com a notificação da aceitação no berçário 

③ No mês de início no berçário, a Prefeitura enviará a carta com o valor da mensalidade 
 

 

Outros tipos de Berçário (cuidados) temporário 
Para utilizar os cuidados temporários, os responsáveis devem se consultar e solicitar os serviços 
antecipadamente nos bercários. 
 

⚫ HORAS EXTRAS 
Para os responsáveis que estão trabalhando por mais horas, ou que tiveram alteração no horário 
de trabalho, o bercário poderá extender o horário até mais tarde, veja 
os valores diretamente com o berçário.  
 
⚫ CRIANÇAS COM DOENÇAS MENTAIS (NECESSIDADES 

ESPECIAIS) 
As crianças com algum diagnóstico médico que prove a necessidade de 
cuidados especiais e que os responsáveis trabalham, poderão ficar no 
berçário. 
 
⚫ CUIDADOS POR UM CURTO PERÍODO 

Alguns berçários de Oda tem a autorização de cuidar das crianças por algumas horas esporádicas, 
veja os valores diretamente com o berçário. 
Somente os pais que participarão de velórios, enterros e etc poderão utilizar este serviço.Os 
cuidados serão de até 5 horas, 8 horas ou podem ser extendidos dependendo da necessidade 
 
⚫ PÓS DOENÇA 

As crianças que estão se recuperando de alguma doença ou tratamento médico e que não 
conseguem ficar no berçário matriculado por necessitar de cuidados especiais, poderá ficar no 
berçário Sun Child Nagahisa Sawarabi, veja os valores diretamente com o berçário.  



BERÇÁRIO AOS DOMINGOS E FERIADOS  
Somente se ambos os responsáveis estiverem 
trabalhando aos domingos e feriados, o berçário 

Souai pode cuidar das crianças gratuitamente.  
 
⚫ BERÇÁRIO AOS FERIADOS POR MOTIVOS 

ESPECIAIS 
Somente os pais que participarão de velórios, enterros e etc poderão utilizar este serviço do 
berçário Souai. A criança deve ter mais de 1 ano e os pais devem levar a marmita do almoço e 

a bebida. 
O berçário está aberto em torno de 8 horas aos feriados, veja os valores diretamente com o 
berçário.  

 

 

 

 

◼ No arquivo do QR code estão todas as informações sobre o descontos das 

mensalidades que iniciou em 01 de Outubro de 2019 na cidade de Oda. 

 

◼ Já conhece todos os berçários de Oda? Veja a lista completa no QR code ao lado 

 

◼ O berçário com mais suporte para os estrangeiros é o Takara 

 

 

 

 

 

Todos os responsáveis que queiram ajuda para cuidar dos filhos podem se associar neste programa 

de “match” com o outro lado que ama crianças e quer ajudar a cuidar delas. 

 O solicitante que necessita de ajuda e a pessoa que quer ajudar devem se associar 

 O coordenador fará a apresentação dos 2 

 Mesmo que não tenha necessidade hoje, se associe para utilizar num futuro próximo ou quando 

houver alguma urgência 

 

1.Centro de suporte familiar Oda 
Contato: 0854-82-1791 

Quais os suportes prestados? Quando a criança estiver doente e precisa 

de cuidados especiais, quando o berçário ou a escola está fechada, quando 

os responsáveis precisam ir ao médico ou realizar exames, suporte para levar 

ou buscar a criança no berçário ou escola, para passar algumas horas após a aula etc 

Valores: há uma diferença nos valores durante a semana e o final de semana ou feriados, por 

favor contactar pelo telefone para mais detalhes 

Idade da criança: Dos 6 meses aos 12 anos 

Importante: A criança ficará na casa da pessoa que presta o suporte. A criança não pode se 

hospedar, o cuidado deve ser somente durante o horário combinado durante o dia 

 

 

Lembrando que as crianças 
podem ficar nos berçários 
somente 6 dias na semana 

A criança deve ter mais de 1 ano 

e os pais devem levar a marmita 
do almoço e a bebida. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

SUPORTE DE CRIAÇÃO 



2.Oda Otagaisama 
Contato: 0854-84-7055 

Quais os suportes prestados? Ajuda logo após o parto, fazer as refeições enquanto a mãe 

descansa, compras no mercado, limpeza, lavanderia, cuidar do bebê ou da criança, suporte para 

levar ou buscar a criança no berçário ou escola (somente andando), cuidar do bebê ou da 

criança se ela estiver internada e os responsáveis não puderem ficar de acompanhante no 

hospital etc 

Valores: há uma diferença nos valores durante a semana e o final de semana ou feriados, por 

favor contactar pelo telefone para mais detalhes 

Idade da criança: Dos 6 meses aos 12 anos 

 

 

Centro de suporte da Prefeitura de Oda para a criação dos filhos 
 

Existem 3 centros de suporte em Oda onde o objetivo principal é que os responsáveis e os filhos 

possam passar algumas horas juntos e se divertirem, no local há consultas para tirar dúvidas 

também. 

 

Para saber mais sobre os passeios, brincadeiras no parque, criação de refeições 

(papinha) etc entre em contato diretamente com o Centro de suporte. 

 

Centro Endereço Contato Horários 

Centro de suporte de 

criação dos filhos 

Oda 

 

0854-82-1791 

Dias úteis 

08:00 – 17:00 

Sábado 

08:00 – 12:00 

Centro de suporte de 

criação dos filhos 

Nima 

 
0854-88-4933 

0854-88-9100 

Somente de quarta, quinta e 

sexta-feiras 

09:30 – 11:30 

Centro de suporte de 

criação dos filhos 

Yunotsu 

 

0855-65-2075 

Somente de quarta e sexta-

feiras 

09:30 – 11:30 

 

Aula de orientação para a infância 
Os responsáveis que tem filhos com o endereço em Oda ou que frequentam um dos berçários / 

creches da cidade entre 3 e 5 anos podem se consultar em particular sobre as suas preocupações. 

Local: Creche Kute 

 

Visita da patrulha e Consultas do time de suporte 
⚫ A patrulha Nikoniko presta suporte para todas as crianças de Oda com idade entre 4 e 6 anos 

(até antes da matrícula na escola primária). Para as consultas, as crianças devem estar 

frequentando um berçário ou creche da cidade. 
 
 



⚫ As consultas servem para que todas as crianças possam frequentar os berçários ou creches de 
um modo natural / sem problemas. 

 

⚫ O time presta suporte para os responsáveis que estão preocupados com o 
desenvolvimento da criança (não consgue manusear bem os objetos, crianças 
que tem dificuldade de entendimento mesmo repetindo várias vezes a mesma 
coisa ou que tenham dificuldade de estar com outras crianças etc), as 
consultas são particulares. 
 

⚫ As consultas podem ser agendadas no berçário, creche ou diretamente com 
a Prefeitura ou podem ser até por telefone pelo número 0854-83-8124 
 

 
 

 
 

Para que os responsáveis da região que tem filhos possam se conhecer e se conectar, foram criadas 

algumas atividades bem legais. 

 

⚫ Aqui você conhece pessoas que tem filhos e querem compartilhar as experiências 

⚫ Em vez de ficar em casa somente pensando no problema, aqui você pode pegar dicas e trocar 

ideias com outros pais e mães 

⚫ No dia do encontro, todo mundo ajuda a cuidar das crianças, então os pais tem um momento 

de descanso 

Entre em contato direto com o circulo ou com o salão de atividades para se inscrever e começar a 

fazer parte da turma!! 

Nome do 

Grupo 

Data e 

Hora 
Atividades Idade Local Endereço 

Tsukushinbo 

no Kai 

 

Todo 1º 

sábado 

10:30 – 

11:00 

Música e contatos 

para os pais e filhos 

Crianças entre 

0 e 4 anos e 

os pais 

Biblioteca de Oda 

0854-82-0529 

 

Nakayoshi 

Kai 

Toda 2ª 

terça 

Encontro entre os 

pais e contato com 

as crianças do 

Berçário Ayumi 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Berçário Ayumi 

dentro do espaço 

Atomu 

0854-82-1791 

 

Kawai Mama 

no Kai 

1 vez por 

mês 

Encontro entre os 

pais, contato com os 

associados do 

bairro, troca de 

informações, 

passeios, 

brincadeiras para 

aprender, contato 

com outros grupos 

Crianças 

menores de 6 

anos, pais, 

associados do 

bairro e 

durante as 

férias de 

verão as 

crianças da 

escola 

primária 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Kawai 

0854-82-1392 

 

O QUE É O CIRCULO E SALÃO DE CRIAÇÃO? 



Norte Sanbe 

Chibikko Tai 

1 vez por 

mês 

Encontro entre os 

pais e  contato com 

os associados do 

bairro 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade Norte 

Sanbe 

0854-86-0478 

 

Asayama 

Kodomo 

Kurabu 

4 vezes ao 

ano 

Encontro entre os 

pais 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Asayama 

0854-85-8463 

 

Family’s 

Hane 

1 vez por 

mês às 

quarta-

feiras 

Encontro entre os 

pais e  contato com 

os associados do 

bairro. 1 vez há 

cada 2 meses tem 

medição de peso e 

altura. Às vezes as 

crianças do berçário 

se juntam 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Hane 

0854-85-8719 

 

Salão de 

Criação 

1 vez por 

mês 10:00 

– 11:30 

Encontro entre os 

pais, contato com os 

associados do bairro 

e troca de 

informações 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de Kute 

0854-82-8307 

 

Hamingu 

Baado 

4 vezes ao 

ano 

Tempo para que os 

pais e filhos tenham 

mais contato 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de Torii 

0854-84-8337 

 

Nagahisa-

cho Hottona 

Kai 

Toda 2ª 

quinta de 

cada mês 

09:30 – 

11:30 

Encontro entre os 

pais e  contato com 

os associados do 

bairro 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Nagahisa 

0854-82-5571 

 

Hamanasu 

Poppo no Kai 

Toda 2ª 

sexta de 

cada mês 

(talvez 

mude) 

Realização de 

atividades entre as 

mães e os filhos 

para que aprendam 

a ter mais 

comunicações entre 

si (há livros e 

brinquedos para os 

pequenos) 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Shizuma 

0854-84-8122 

 



Isotake 

Poketto 

Kurabu 

1 vez por 

mês, toda 

4ª 

segunda 

de cada 

mês. 

Janeiro e 

Agosto 

fechado 

Encontro entre os 

pais e avós, 

participação nas 

atividades do bairro 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Isotake 

0854-87-0026 

 

Mori no 

donguri 

kurabu 

2 vezes 

por mês 

10:00 – 

12:00 

Encontro entre os 

pais, brincadeiras e 

leitura de livros 

Grávidas e 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Omori 

0854-89-0330 

 

Kureyon 

Kurabu 

1 vez por 

mês 

(talvez 

mude) 

10:00 – 

12:00 

Encontro entre as 

mães, pessoas que 

não são do bairro 

podem participar 

também 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Minakami 

0854-89-0023 

 

Kid’s Kurabu 

Yunotsu 

Não há 

agenda 
Free Market 

Crianças 

menores de 

10 anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Yunotsu 

0855-65-1522 

 

Wanpaku 

Kurabu 

6 vezes 

durante o 

ano 

Encontro entre os 

pais e  contato com 

os associados do 

bairro 

Crianças 

menores de 6 

anos 

Centro de 

Desenvolvimento 

da Cidade de 

Yusato 

0855-65-3038 

 

 

Leve o bebê para passear nos pontos turísticos de Oda 

 

Em Oda há vários parques com brinquedos para as crianças se divertirem 

 

Incentive o seu filho à leitura, veja a lista das bibliotecas 

 

 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 
TEL: 0854-83-8013   FAX: 0854-82-6667   E-MAIL: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 17:15 
Intérprete em Português e Inglês: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 〒694-0064 
Fechada aos finais de semana e entre os dias 29 Dezembro - 03 Janeiro 


