
JIDO KURABU 
 

 

O que é o Jido Kurabu? 

É um local onde as crianças podem ficar depois do horário da Escola Primária, caso os responsáveis trabalhem ou 

tenham outros compromissos. 

  

Quem pode se matricular? 

Crianças que estão entre a 1ª e a 6ª série da escola primária 

 

Quais dias não funciona? 

Dependendo do Jido Kurabu: aos domingos, feriados, feriado prolongado do obon, a semana de final de ano etc 

 

Agenda do dia (dia da semana) 

08:00 – 15:00   escola primária 

15:00 – 18:00   jido kurabu (brincadeiras, atividades, lição de casa, leitura, lanchinho etc) 

 

Agenda do dia (aos sábados e durante as férias escolares) 

08:00 – 18:00   jido kurabu (brincadeiras, atividades, almoço, mais brincadeiras, outras atividades, lanchinho etc) 

 

As famílias que se encaixam nas condições abaixo tem descontos nas mensalidades 
⚫ Famílias que receber o auxílio subexistência 

⚫ Famílias que recebem o auxílio de despesa escolar 

⚫ A família matriculará 2 ou mais crianças no jido kurabu 

⚫ A família que sofreu com algum tipo de desastre natural ou que enfrenta outro tipo de problema econômico 

(Verificar os valores em cada secretaria do respectivo Jido Kurabu) 
✓ Os descontos serão para a mensalidade, mas a mensalidade das refeições “lanchinho” será cobrada 

normalmente 
✓ Para ser aprovado no desconto, os responsáveis devem entregar a solicitação na secretaria do Jido 

Kurabu 
✓ Para mais informações, os responsáveis devem perguntar a secretaria do Jido Kurabu ou no setor de 

consultas dos familiares e das crianças da Prefeitura pelo tel. 0854-83-8148 
 

 

  

 

 

 

 

 

É melhor passar as horas aqui do que ficar 

em casa sozinho (a). Aqui eu faço amizade 

com novos amiguinhos de todas as idades e 

me divirto com eles até a minha mãe vir 

me buscar! 

Adoro as 

brincadeiras do 

Jido Kurabu 



 Conheça os Jido Kurabu de Oda 
Os valores mudam anualmente, por favor perguntar diretamente na secretaria de cada Jido Kurabu ou verificar se 
a Prefeitura possui a lista atualizada. 
 

 Nome 
Ende
reço 

Telefone Horário 
Aos sábados 

/ férias 
Hora extra 
adicional 

Planos 

1 Ayumi Hokago 
Jido Kurabu 

 

0854-82-
1791 

Após o 
término da 
aula até às 

18:30 

07:30 – 18:30 
18:30 – 19:30 

(pago) 

*De segunda à sábado 
*De segunda à sexta 
*Mês de férias 

2 Oda Iki-iki Jido 
Kurabu 

 
050-
5208-
2186 

Após o 
término da 
aula até às 

18:45 

08:00 – 18:45 Não realiza 
Valor inclui as refeições e os 
materiais utilizados. No mês 
de férias há um aumento 

3 Oda Ruteru Raburi 
Jido Kurabu 

 
0854-82-

1030 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

08:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
(acréscimo de 

valor) 

No mês de férias há um 
aumento 

4 Oda Wanpaku 
Jido Kurabu 

 
0854-82-

1627 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

08:00 – 18:00 

18:00 – 19:00 
(valor 

adicional há 
cada 30 min) 

No mês de férias há um 
aumento 

5 Asanami Niko-
niko Jido Kurabu 

 
 
 

0854-85-
8388 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

08:00 – 18:00 Não realiza 
O valor do seguro saúde é a 
parte 

6 Kute Nakayoshi 
Kid Kurabu 

 
0854-86-

8636 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

07:45 – 18:00 
18:00 – 18:45 

(pago) 
No mês de férias há um 
aumento 

7 Nagahisa Yuyu 
Gakudo Kurabu 

 

0854-82-
7430 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

08:00 – 18:00 

07:30 – 08:00 
ou 18:00 – 

19:00 (valor 
adicional há 
cada 30 min) 

No mês de férias há um 
aumento 

8 Kuri Hokago Jido 
Kurabu 

 

0854-82-
3988 

Após o 
término da 
aula até às 

18:30 

07:30 – 18:30 
18:30 – 19:30 

(pago) 

*De segunda à sábado 
*De segunda à sexta 
*Mês de férias 
*O valor das refeições não 
está inclusa 

9 Nima Jido Kurabu 
Himawari 

 

0854-88-
2719 

Após o 
término da 
aula até às 

18:00 

08:00 – 18:00 

07:30 – 08:00 
ou 18:00 – 

19:00 (valor 
adicional há 
cada 30 min) 

*De segunda à sábado 
*De segunda à sexta 
*Mês de férias 

10 Yunotsu Jido 
Kurabu Tanpopo 

 
 
 

0855-65-
2027 

Após o 
término da 
aula até às 

18:45 

07:35 – 18:45 Não realiza 
O valor do seguro saúde é a 
parte 

 

 

 

Responsáveis: 

Matriculem as crianças no Jidoku Kurabu para que elas não fiquem 

em casa sozinhas, há muitos relatos de acidentes domésticos 

durante as horas que elas ficam esperando os responsáveis 

retornarem do serviço! Pense pelo lado da segurança de todos! 



KODOMO NO IBASHO 

Detalhes das atividades: 
Os Centros de melhoria da cidade e os Espaços de atendimento ao cidadão são 
utilizados para juntar as crianças após a aula da escola primária e nas “pontes” dos 
feriados para prestar suporte aos responsáveis praticando jogos e aulas de música 
com as crianças. 
◼ Aqui as crianças de todas as idades se juntam criando um ambiente de interação 

e tem contato também com os adultos voluntários. 
 

Conheça os Kodomo no ibasho de Oda 

Para matricular o seu filho (a), vá direto no escritório do Kodomo no ibasho e peça para participar das atividades. 

 
 Nome Endereço Telefone Data e Horários 

1 Oda Wanpaku Asobitai 
 

 
0854-82-6630 2 vezes ao mês das 15:00 – 17:00 

2 Kodomo Shugei Kyoshitsu 
 

0854-82-6240 
Sábado 10:00 – 12:00 (15 vezes ao ano). No mês de 

dezembro tem aulas de culinária 

3 Kawai Teragoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

0854-82-5124 

De segunda à sexta 16:00 – 18:00 

Seg / Qui / Sex: Centro de melhoria da Cidade de 

Kawai 

Terça: Templo Jyokyouji 

Quarta: Templo Zenshouji 

4 Kyoden Kid Kurabu 
 

 
0854-83-2168 De segunda à sexta 15:00 – 18:00 

5 
Sanbe Nandemo Torai 

Jyuku 

 
0854-83-2550 Somente no mês de dezembro 

6 

Shigaku Kodomo 

Kyoshitsu (Nandemo Torai 

Jyuku) 

 

0854-83-2167 
1 vez por mês (15 vezes ao ano) 09:30 – 14:00 (os 

horários mudam conforme as atividades) 

7 
Kita Sanbe Hokago 

Kodomo Kyoshitsu 

 
0854-86-0478 

3 vezes por semana. 

Atividades para a 1ª série da Escola Primária 

8 Tyarenji Asayama 
 

 
0854-85-8463 3 vezes durante as férias de verão 10:00 – 12:00 

9 
Kodomo Ikebana 

Kyoshitsu 

 
0854-82-8307 3ª segunda-feira de cada mês 15:00 – 17:00 

10 Kodomo Teragoya 
 

 
0854-84-8337 2 ou 3 vezes durante as férias de verão 09:30 – 11:30 

Centro de melhoria 

Templo Jyokyouji 

Templo Zenshouji 



11 
Natsuyasumi Kodomo 

Takkyuu Kyoshitsu 

 
0854-84-8337 2 ou 3 vezes durante as férias de verão 09:30 – 11:30 

12 Hon to Ohanashi no Kai 
 

0854-84-8337 
1 vez por mês ao sábado 09:30 – 11:30 (5 vezes ao 

ano) 

13 
Shizuma Hokago Kodomo 

Kyoshitsu 

 
0854-84-8122 

De segunda à sexta das 15:00 – 18:00 (fechado 

durante feriados longos) 

14 Kuya Kouryu Kurabu 

 

0854-82-5572 

Durante os meses de maio e julho: aberto de terça à 

sexta em dias agendados 

Durante os meses de setembro e novembro: aberto 

das 15:15 – 16:30 

15 
Takayama Gakudo Hoiku 

Shigonbo Kurabu 

 
0854-89-0023 

De segunda à sexta 16:00 – 18:00 (fechado durante 

feriados longos) 

16 
Kaettekita Omoshiro 

Tanteidan 

 
0854-88-3081 

1 ou 2 vezes ao ano (principalmente nas “pontes” dos 

feriados 

17 Takuno Kodomo Kyoshitsu 
 

0854-88-9511 
2 vezes ao ano (durante o verão 1, durante o inverno 

1) 

18 Yusato Wanpaku Kurabu 
 

 
0855-65-3038 De segunda, quinta e sexta das 14:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Guia Municipal 
Tenha todas as informações sobre a 

cidade de Oda nas suas mãos 

Associação Turística 
Conhece todos os pontos turísticos? Site da Prefeitura em Português 

O Kodomo no Ibasho é ótimo para 

aprender coisas novas e brincar com 

outras crianças, assim elas se desenvolvem 

e aprender a ter mais interação! 


