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Revista de apoio a criação de filhos 

Guia para os Pais de Echizen sobre a criação de filhos 



Os dados que constam nessa revista de Apoio à criação de filhos, do ano vigente de 2022- Reiwa4.  
Poderá ter alterações em alguns dados, por favor, verifique com o reposnsável de cada setor.  
Sobre consultas ou ‘palestras’, também há informação no Jornal Informativo da Prefeitura.  

PORTARIA DAS CRIANÇAS DA CIDADE DE ECHIZEN 

Todas as crianças desde o nascimento, como ser humano, tem uma existência 
insubstituível. A criança se aceita como é, e decide por conta própria o que quer fazer. 
Eventualmente, se tornará independente ao tomar conhecimento que é membro de uma 
sociedade. A independência é conquistada a medida que a criança se desenvolve.  
A medida que a criança conquista sua independência, sua individualidade é reconhecida 
e passa a desejar que ela seja respeitada.  
Nós sempre buscamos uma forma para que nossos filhos cresçam respeitando regras 

que julgamos serem corretas, tomamos todo cuidado para que cresçam saudáveis e dar o 
suporte necessário para que a criança conquiste a indepedência.  
A criança será grata às pessoas que derem o suporte e seguirá em direção aos seus 
sonhos.  
Para nós de Echizen, o princípio básico para conquistar a independência de todas as 

crianças, é a colaboração por meio de promoção de medidas de suporte.  
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● Emissão do Formulário de vacinação preventiva 
e do formulário de exame de saúde de recém-
nascido. 
São emitidos pelo Madoguchi Service no ato de registro 
do nascimento.

● Visita ao bebê
Enfermeiras e parteiras visitam todas as famílias com 
bebês recém-nascidos. Atendem consultas sobre 
medições(peso e altura), esclarecem as dúvidas e 
preocupações sobre a criação do bebê. 

Se o bebê chorar...                               
A relação de confiança entre a mãe e o bebê é 
estabelecida ao dar colo ao bebê (= atender ao 
requisito), sem ter medo de que o bebê passe a 
querer sempre ser abraçado. 
Qualquer dúvida sobre o bebê, consulte o Centro de 
Saúde (Kenkou zoushinka) (0778-24-2221). 

● Seminário para as mães com bebês de 5 meses (P23) 
Os pais se reúnem para ouvir orientações sobre medição 
(peso e altura), consultas individuais, leitura de livros 
ilustrados e outros. 
Informaremos antecipadamente, individualmente.  
● Projeto Primeiro passo para criar sonhos (Book start)
No seminário para as mães com bebês, voluntários farão a 
leitura e presentearão com um livro ilustrado. Criamos 
oportunidades para conhecer o encanto do livro ilustrado por 
meio do relacionamento entre pais e filhos.

● Curso de papinha (P23) 
São realizadas palestras sobre a comida de bebês e 
degustação da comida, além de consultas individuais. 

● Subsídios para exames de saúde infantil
Bebês de 1 mês, 4 meses e 9 ~10 meses, poderão 
fazer exames de saúde nas instituições hospitalares. 
Serão notificados individualmente, exceto no caso do 
exame de bebê de 1 mês.

● Subsídio para aquelas que farão o parto fora da 
província (P12) 
Oferecemos subsídios para custear o exame de 
gestantes e exame de bebê de 1 mês fora da província 
de Fukui ao dar à luz na casa dos pais, etc.

Mamãe, faça seu exame de saúde junto com o 
exame de 1 mês do bebê! 
É a época em que o corpo da parturiente volta ao 
normal, já recuperada poderá ter uma rotina normal. 
No entanto, não há problemas em ficar deitada 
durante 3 semanas após o parto se recuperando, 
portanto descanse o quanto for possível. Caso o 
volume de corrimento com sangue continue ou tenha 
cheiro forte, consulte-nos.  

● Subsídio de parto na casa dos pais
Subsídio para aquelas que voltam para a casa dos pais, fora da cidade de Echizen, para dar à luz. Em caso de 
utilizar os serviços de suporte à criação de filhos, etc. ao voltar a casa dos pais. 
Oferecemos o subsídio equivalente à metade do custo (até 30.000 ienes. Mesmo utilizando mais de um serviço, até 
30.000 no total), ao utilizar serviços relacionados ao parto e cuidado do bebê, tal como assistência temporária da 
criança mais velha ou serviço de tarefa doméstica. 
★Pessoa elegível 
Cidadã que dará à luz na casa dos pais, localizada fora da cidade (deve possuir endereço registrado na cidade de 
Echizen) 
* Elegível somente quando os avós não podem cuidar das crianças mais velhas por motivo de trabalho, etc. 
Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar(Kodomo Kateika) (0778-22-3006).

● Cartão presente de Chihiro
Estamos distribuindo o cartão de nascimento ao 
nascer. Utilize-o como lembrança do crescimento 
saudável do bebê. 

● Cuidados após o parto
Para as pessoas que se sentem inseguras para cuidar 
do bebê ou necessitam de auxilio devido ao cotidiano 
após o parto, é possível receber orientações na 
maternidade sobre o cuidado da saúde da mãe e do 
bebê durante a estadia ou por atendimento.(Contato: 
Divisão de promoção a saúde
(Kenkou zoushinka 0778-24-2221)

1 

● Sistema de isenção da contribuição da Pensão Nacional antes e após o parto 
Caso uma segurada nº 1 da Pensão nacional(Kokumin Nenkin) der à luz, é possível solicitar a dispensa da 
contribuição durante um determinado período, antes e após o parto. O período dispensado será considerado como 
período pago de contribuição. 
O período dispensado é de 4 meses, contando a partir do mês anterior à data prevista do parto ou data do parto 
(no caso do parto múltiplo, é de 6 meses a partir de 3 meses antes da data prevista do parto ou data do parto).  
É possível solicitar a dispensa a partir de 6 meses antes do parto. 
Para mais detalhes, consulte a divisão do seguro e pensão (0778-22-3002). 



予防接種名 

Nome da vacina 

Doenças alvos Idade padrão para vacinar Número de 

aplicações 

Idades alvos 

Hepatite B Hepatite B De 2 meses~9 meses 3 vezes Imediatamente após o 
nascimento até  antes de 
completar 1 ano

Rotavirus Infecção  
por Rotavirus 

Rotarix (1ª aplicação) 2 meses após o 
nascimento até 14 semanas e 6 
dias. 

2 vezes 6 semanas após o nasc. 
até 24 semanas 

Rotateck 3 vezes 6 semanas após o nasc. 
até 32 semanas

Hib Doença meningite que 
pode ser causada pela 
bactéria (influenzae do 
tipo B) 

(1ª aplicação) 2 meses até antes 
de completar 7 meses 
(Adicional-3ª aplicação) De 7  
a 13 meses após a 1ª dose.

3 vezes 
Adicional: 1 vez

Após o nascimento com 2 
meses até antes de 
completar 5 anos de idade

Antipneumocócica Infecção por pneumonia, 

otite, meningite e outras 

doenças

(1ª aplicação) Com 2 meses até 
antes de completar 7 meses 
(Adicional) 60 dias após a 3ª 
aplicação  
No entanto, a adicional é feita 
entre 12–15 meses.

3 vezes

Adicional: 1 vez 

Após o nascimento com 2 
meses até antes de 
completar 5 anos de idade

Tetra viral(4 em 1) 

(DPT-IPV) 

Difteria 

Coqueluxe 

Tétano 

Pólio 

(1ª aplicação) no período de  
3 meses~12 meses 
(Adicional) após a 3ª aplicação 
no período de 1 ano à 1 ano e 
meio. 

1ª aplicação: 
3 vezes 
Adicional: 1 vez

Após o nascimento com 3 
meses até antes de 
completar 7 anos e 6 
meses

BCG Tuberculose 5 meses – até 8 meses 1 vez Logo após o nascimento 
até antes de completar 1 
ano 

Vacina combinada de 
Sarampo e Rubéola 
(MR)

Sarampo 

Rubéola 

(1ª período) Antes de 
completar 1 ano até a véspera 
de completar 2 anos 
(2º período) 1 ano antes ao 
ingresso à Escola Primária

1 vez 

1vez 

Igual a idade padrão de 

recebimento

Varicela(catapora)  Catapora  (1ª aplicação)Aos 12 meses
até 15 meses 
(2ª aplicação) Após 6 a 12 
meses depois da 1ª aplicação

2 vezes Antes de completar  

1 ano até antes dos 3 anos

Encefalite japonesa Encefalite japonesa (Primeiro período) Antes dos 3 
anos até a véspera dos 4 anos 
(Adicional) 1 ano após a 
aplicação da 2ª dose

2 vezes  

1 vez

Aos 6 meses até a véspera 
dos 7 anos e 6 meses 

<OBJETIVO> 
A vacinação consiste em proteção, cuidado e prevenção contra doenças graves, e ao mesmo tempo quando todas 
as pessoas alvos recebem a vacinação, tem como objetivo prevenir e evitar epidemias espalhando pela “sociedade”. 
Vacinações regulares determinadas pela lei da vacinação preventiva são gratuitas. Faça a vacinação sem demora 
quando chegar a época de vacinação.

● VACINAÇÃO PREVENTIVA

☆ Leia as instruções sobre o nascimento e a notificação da prefeitura, sobre o conteúdo das vacinações futuras. 
☆ Faça a vacinação quando a condição física do seu filho estiver boa. 
☆ Leia o “Guia de vacinação (manual da vacinação)” antes de tomar a vacina. 
☆ Existem vacinas opcionais (contra rotavirus, influenza, caxumba, etc.), além das vacinações regulares. Consulte 
as instituições médicas para saber mais sobre a aplicação. 



O pensamento da criança de 1 a 2 anos está centrada “no próprio 
eu”. Ao completar 3 anos o pensamento já se volta ao coletivo, ao 
social, aos amigos, aprende a cooperar e perseverar. Exames 
médicos de crianças de 1 ano e meio a 3 anos são exames 
importantes para verificar o desenvolvimento do “corpo” e “mente” 
se estão desenvolvendo de acordo. Faça os exames, sem falta! 
Depedendo do surto de doenças infecciosas, o conteúdo do exame 
poderá ser parcialmente alterado.● Visita à criança

Após exame de saúde, visitamos os lares das crianças 
que necessitam de suporte sobre o desenvolvimento 
infantil e dúvidas dos responsáveis sobre a criação. 

● Consulta sobre crianças (P23) 
Realizamos consultas e orientações sobre o 
desenvolvimento das crianças.

● Apoio às mães e filhos estrangeiros
Disponibilizamos aos pais e filhos estrangeiros 
(brasileiros) um intérprete na ocasião do exame de 
saúde e da visita de orientação. 

● Exame de saúde de criança de 1 ano e 6 meses
Realizamos exames dentais e clínicos nas crianças que 
completaram 1 ano e 6 meses, além de realizar consulta 
através de uma enfermeira sobre criação de filhos, aula 
de escovação dentária e consulta sobre alimentação 
infantil. Será notificado antecipadamente, individualmente. 

● Exame de saúde de criança de 3 anos 
Realizamos exames de saúde às crianças que completaram 
3 anos e 6 meses, incluindo o exame de urina, visão, audição 
e a aplicação de flúor se desejarem, além dos exames de 
saúde iguais aos realizados para crianças de 1 ano e 6meses. 
Será notificado antecipadamente, individualmente. 

● Cursos Nobi-nobi kyoshitsu, Zousan kyoshitsu（P23)
São cursos e orientações destinados aos pais que tem 
crianças com atraso na fala, no desenvolvimento motor, 
crianças com hiperatividade ou com desenvolvimento lento. 

● Exame dental da criança de 2 anos e 6 meses
Realizamos exames dentais em crianças que completaram 
2 anos e 6 meses, além de dar orientação para escovação 
dentária e aplicação de flúor, se desejarem. Realizamos  
também consultas com profissionais através de uma 
enfermeira e nutricionista sobre a criação de filhos e 
alimentação infantil será notificado antecipadamente.

Para mais detalhes, consulte a Divisão da Promoção da Saúde (0778-24-2221). 

Embora a criação de filhos traga muita alegria, é fato que significa ter um aumento das despesas familiares. 
Assim, estamos oferecendo apoio financeiro às famílias que criam filhos, por meio de diversos sistemas de subsídios. 

Subsídio único para parto e criação de 
filho
Quando uma segurada do Seguro Nacional de 
Saúde der à luz, será concedido um subsídio único 
para parto e criação de filho (o parto de natimorto e 
aborto de 12 semanas de gestação ou mais, estão 
inclusos.) 
Ao dar a luz,voce não precisa se preocupar se não 
tiver dinheiro, o subsídio único para parto será 
pago diretamente ao hospital, deverá entregar o 
consentimento ao hospital ode será o parto.  
Para mais detalhes, consulte a Divisão do Seguro 
e Pensão (0778-22-3002). 
Quando uma segurada do Seguro Social der à luz, 
o subsídio único será concedido como subsídio do 
seguro de saúde. 
Para mais detalhes, consulte o responsável de 
salário do seu local de trabalho. 

Subsídio específico para despesas do 
tratamento de infertilidade
Será concedido subsídio para uma parte das despesas 
do tratamento relacionado à infertilidade(não coberto pelo 
seguro) 
・  A condição é que esteja recebendo o auxílio do 
estado de Fukui. 
Valor do subsídio da Prefeitura = Despesa total de 
tratamento– (30% da despesa total do tratamento) – 
(Valor do subsídio da Província de Fukui) 
・ Elegível para casais que moram na cidade por mais 
de 1 ano e pagam o imposto municipal sem atraso. 
・ Haverá acréscimo para o tratamento de infertilidade 
masculino. 
・ Elegível para mulheres que têm 43 anos incompletos. 
Para mais detalhes, consulte o Setor da Promoção da 
Saúde (0778-24-2221). 



Perguntas e respostas mais frequentes sobre o parto na casa dos pais
P：Vou voltar para a casa dos meus pais, que fica fora da província, para dar à luz. Como devo fazer sobre o  

exame de gestante e exame de bebê? 
R：Será concedido subsídio para exames da gestante e do primeiro mês do bebê, ao realiza-los fora da 

província. 
 (o panfleto é entregue no ato da notificação de gravidez) 
・Solicite o procedimento no balcão da divisão da promoção da saúde, dentro de 1 ano a partir da última data  

do exame, dentre os exames que serão solicitados. 
・Documentos necessários 

Recibo (com pormenores) da instituição médica ou maternidade 
Cartões do exame de gestante e do exame de bebê de 1 mês não utilizados 
Caderneta de Saúde de Mãe e Filho - Caderneta bancária do próprio solicitante - Carimbo (Não é aceito 
carimbo tipo Shachihata・carimbo de borracha) 

・Para mais detalhes, consulte o site da prefeitura ou a divisão de promoção da saúde (0778-24-2221). 
P：Estou fora da província por um período prolongado porque dei à luz na casa dos pais. Quero fazer a 

vacinação perto da casa dos meus pais. O que faço? 
R：É necessário requerer no setor da promoção da saúde, com antecedência. Após a triagem,é possível tomar a 

vacinação regular na instituição médica perto da casa dos seus pais depois que a consulta for aprovada. Se 
quiser, entre em contato com o setor da promoção da saúde (0778-24-2221). 
・Se fizer a vacinação antes do requerimento, você deverá arcar com toda a despesa. Tenha cuidado. 
・Se a casa dos seus pais estiver localizada dentro da província, é possível fazer a vacinação, mesmo fora da 
cidade de Echizen, desde que faça numa instituição médica designada. Neste caso, não é necessário 
requerimento antecipado junto à divisão de promoção da saúde. Para saber mais sobre as instituições médicas 
designadas dentro da província, pesquise “予防接種の広域化 (Expansão da área da vacinação)” no site da 
prefeitura. 

● Auxílio para tratamento médico e criação de 
criança prematura
O tratamento médico da criança prematura que 
necessita ser internada no hospital para tratamento. 
・ Será concedido para crianças prematuras de menos 
de 1 ano de idade para as quais o médico reconheceu a 
necessidade de hospitalização para que possam se 
desenvolver. 
・ Para receber o auxílio é necessário requerimento. 
Faça o requerimento junto ao Setor Infantil e Familiar. 
・ O auxilio será concedido somente para as instituições 
médicas designadas. 
Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar 
(0778-22-3006). 

●Subsídio para criação em casa 
Para a família com 2 ou mais filhos abaixos de 3 anos e 
que não estão matriculados em Creches-Nintei Kodomo 
En-Pré-escola ou pequena instituição, receberá um 
subsídio mensal de 10.000 円 (não é elegível para 
pagamento durante licença maternidade). 
・É necessário fazer a inscrição no Setor Infantil e 
Familiar 
・Para as crianças com menos de 1 ano os requisitos 
serão removidos.
Para maiores informações consulte o Setor Infantil e 
Familiar.Tel. 0778-22-3006. 

● Auxílio Infantil
★ Pessoas elegíveis para o pagamento ※Há um limite de 
renda para pagamento 
Aqueles que criam filhos até antes de completar o 3º ano do 
ensino médio. 
★Valor do auxílio (mensal) 10.000 ienes por pessoa 
(Entretanto, para as crianças de 0 até antes do mês de 
aniversário de 3 anos, e a partir da 3ª criança com 3 anos 
acima até o término do ensino fundamental 1, o auxílio é de 
15.000 ienes. Para os lares que ultrapassa o limite da renda, 
o valor do subsídio é de 5.000 ienes.)  
※A partir desse ano (Reiwa 4-2022) o subídio referente à 
junho não será pago para a familia com limite excedente de 
renda 

Mês de pagamento 
Anualmente nos meses de fevereiro, junho e outubro. 
★Trâmites 
Para receber o auxílio, é necessário requerimento.
Apresente o “Requerimento de aprovação” ao Setor Infantil e 
Familiar(Kodomo Kateika). O auxílio será concedido a partir 
do mês seguinte da solicitação. Para continuar a receber, é 
necessário fazer a renovação anualmente em junho. 
Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar 

Tel. (0778-22-3006). 



A despesa médica da criança passou a ser “gratuita (exceto o valor de co-pagamento) no balcão”! 

● Pessoas elegíveis ao auxílio 
Criança de 0 anos até antes de completar o 3º ano do 
Ensino médio. 
Inclusive as crianças elegíveis ao auxílio para despesas 
médicas dos lares monoparentais e das crianças com 
deficiências graves. 

● Valor do subsídio 
As crianças em idade pré-escolar serão totalmente 
subsidiadas. Existe co-pagamento (※2) para estudantes 
acima do ensino fundamental. (Não haverá auxílio, a 
menos que seja da despesa médica de alto valor e da 
despesa médica coberta pelo seguro de saúde.) 

●Método de requerimento quando não for gratuito no balcão (pagamento em espécie) pelo auxílio para despesas 
médicas de crianças 
É possível receber reembolso da despesa médica ao requerer no balcão da divisão responsável, mesmo quando não 
for gratuito no balcão (※3). 
*※3 Nos casos abaixo, é possível receber o reembolso. 
1. Quando não apresentou o certificado de auxílio de despesas médicas de crianças no balcão da instituição médica, 
etc. 
2. Quando passou por consulta numa instituição médica, etc. fora da província. 
3. Quando passou por consulta numa instituição médica, etc. fora da província, que não corresponde com a gratuidade 
no balcão. 
4. Tratamento relativo a ferimento ou doença ocorrido em escolas e creches e que não são cobertos pelo seguro mútuo 
para desastres pela Agência administrativa independente o JAPAN SPORT COUNCIL.

Fluxo do reembolso

１Apresente a carteira 
de seguro de saúde e 
pague a despesa 
médica. 

Não esqueça de pegar 
o recibo.

２
Solicite junto à divisão 
responsável, tendo em mãos 
1. Recibo 
2. Certificado de auxílio de 
despesa médica infantil 
3. Carimbo 

& &

３O valor da despesa médica 
solicitada será depositado 
posteriormente na conta 
bancária designada. 
O prazo para requerer o 
reembolso é de 2 anos, 
contando a partir do primeiro dia 
do mês seguinte ao mês em que 
recebeu o tratamento.

Sobre o item 3. Uma parte das clínicas de terapia de judô e uma parte das clínicas de acupuntura, moxabustão e 
massagem não são elegíveis da gratuidade no balcão.  
Sobre o item 4. No caso de ferimento ou doença ocorrida em escolas e creches, será concedido subsídio do seguro 
mútuo para desastres pela Agência administrativa independente o JAPAN SPORT COUNCIL. Consulte na escola 
de seu filho para mais detalhes sobre como requerer. 

Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar (0778-22-3006) ou o Setor Bem-Estar Social (0778-22-3004).

Apresente a “Carteira de seguro de 
saúde” e o “Certificado de auxílio de 
despesas médicas de crianças”. 

Passe por consulta de crianças”. Pague o valor do co-pagamento (*) 
indicado no Certificado, no 
balcão. de crianças”. 

※1 Algumas instituições médicas poderão usar o cartão My number em vez do cartão de seguro saúde.  
※2 Para crianças de idade escolar, o auxílio é de até 500 ienes por mês por instituição médica no caso de consulta, e até 
500 ienes por dia (até 4.000 ienes por mês) no caso de internação. 
(Exceto as crianças elegíveis ao auxílio para despesas médicas dos lares monoparentais e das crianças com deficiências 

Ao chegar no hospital apresentar 
os documentos｢Hokensho(※1 ｣ e a 

carteira Jukyūsha sho.

１
Fazer a consulta.
２ Pagar no balcão o valor descrito  

no cartão (※2).

受
給
者
証

自己負担金額

３



Oferecemos diversos subsídios para apoiar a criação de filhos nos lares monoparentais devido a divórcio ou falecimento.

● SUBSÍDIO PARA SUSTENTO DOS FILHOS
★Pessoas elegíveis * Existe limite de renda 
・ Pais dos lares monoparentais ou aqueles que 

cuidam do filho no lugar deles. (Filho se refere ao 
menor, até o final do ano fiscal que fizer aniversário 
de 18 anos. Em caso de filhos com deficiência 
reconhecida pela lei, o período é estendido até o 
aniversário de 20 anos. Filhos de mães solteiras 
estão inclusos também.) 

- ・ Aqueles cujo cônjuge possui uma deficiência 
grave. 
・ Outros 

★Valor do subsídio (mensal)  A partir de abril de 2020 
Número de 

filhos 
Valor 

integral 
Valor parcial 

1 43.160 
ienes 

De acordo com a renda 
43.1500 ienes – 10.180 
ienes 

Valor adicional 
do 2° 

10.190 
ienes 

De acordo com a renda 
10.180 ienes – 5.100 
ienes 

Valor adicional 
a partir do 3° 

ou mais 

6,110 
ienes 

De acordo com a renda 
6.100 ienes – 3.060 

ienes 

★ Meses de Pagamento 
Maio, Julho, Setembro, Novembro, Janeiro, Março 

★ Trâmite 
Para receber o subsídio, é necessário fazer a 
solicitação. 
Entregar o formulário de “requerimento de 
reconhecimento” ao Setor do Bem-Estar Infantil 

★Caso tenha passado 5 anos desde o início da concessão do 
subsídio ou 7 anos desde que tenha se enquadrado no 
requisito de concessão, como em caso de divórcio, o subsídio 
poderá ser reduzido, a menos que satisfaça os requisitos 
necessários, tais como trabalhar
● AUXILIO DE DESPESAS MÉDICAS AOS LARES 

MONOPARENTAIS 
* O sistema é o mesmo que o sistema de auxílio à despesa 

médica das crianças de 0 anos até antes de completar o 
3º ano do Ensino médio (mas não há co-pagamento) 

É o sistema para auxiliar a despesa médica dos pais e filhos 
nos lares monoparentais que já foi paga. (até o fim do mês do 
dia anterior de o filho completar 20 anos de idade)  
★ Pessoas elegíveis * Existe limite de renda 
- Criança e pais cujo sustento é fornecido por um dos pais. 
- Criança que não é sustentada por nenhum dos pais e aquele 
que sustenta a criança. 
- Criança que um dos pais possui uma deficiência grave e 
seus pais. 
★ Trâmite 
- Para receber o auxílio, é necessário solicitar. 
- Solicite ao Setor Infantil e Familiar(kodomo Kateika), tendo 
em mãos o carimbo, carteira do seguro de saúde, registro de 
família e caderneta da conta bancária para receber o auxílio. 
★ Como usar 

Ao receber tratamento médico, apresente o certificado de 
recebimento ao balcão de pagamento. A despesa gasta 
nas instituições médicas dentro da província será 
depositada na conta indicada cerca de 2 meses depois. 
Para tratamento médico nas instituições médicas fora da 
província, solicite ao Setor Infantil e Familiar, tendo em 
mãos o carimbo e nota fiscal (não é aceito recibo do 
caixa). 

Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familia(Kodomo Kateika) (0778-22-3006)

Atendemos consultas e 
oferecemos auxílio 
referente a emprego para 
mães de lar monoparental.

Efetuamos empréstimo de 
dinheiro sem juros para 
promover a independência 
econômica e criação de 
filhos dos lares         
monoparentais

Será concedida a ajuda de 
custo quando filhos dos lares 
monoparentais entrarem no 
ensino fundamental 1, ensino 
fundamental 2 e no ato da 
graduação do ensino 
fundamental 2.

Auxiliamos para facilitar a 
criação de filhos nos lares 
monoparentais, além de 
promover também 
confraternizações entre as 
famílias monoparentais. 

Oferecemos suporte 
educacional às crianças de 
lares monoparentais 
através dos voluntários (4º 
ano do ensino fundamental 
1 até o 3º ano do ensino 
fundamental 2). 

Auxiliamos com a despesa de 
transporte regular do 

estudante do ensino médio 
de lar monoparental, para 

frequentar a escola.

Auxiliamos com a despesa 
para cuidar dos filhos dos 
lares monoparentais durante 
e após adoecer, bem como  

a taxa de utilização do clube 
infantil depois das aulas. 

Além disso... 



Oferecemos diversos serviços sociais e auxílios para apoiar as crianças portadoras de necessidades especiais 
motora e intelectual e suas famílias. O serviço disponível difere de acordo com o grau de deficiência do seu 
filho(a) e o ambiente familiar, portanto consulte o Setor da Previdência Social da prefeitura (0778-22-3004). 

●Emissão da Caderneta de Pessoas com Deficiência
Existem 3 tipos de cadernetas para pessoas com deficiência, que precisa ser apresentado ao receber um serviço 
social. Sobre o trâmite para emissão, consulte o Setor da Previdência Social da prefeitura (0778-22-3004). 

(1) CADERNETA DE DEFICIENTE FÍSICO
★ Pessoas elegíveis 
Aqueles que têm deficiência permanente de grau superior ao determinado, seja na visão, audição, equilibrio, 
fala, idioma, mastigação, partes do corpo, coração, rins, aparelho respiratório, bexiga, reto, intestino delgado, 
fígado e função imunológica. 
★ Grau de deficiência 

Da categoria 1 até 6 

(2) Caderneta de deficiente intelectual 
★ Pessoas elegíveis 
Aqueles que foram diagnósticados por profissionais como deficientes intelectuais,abrangendo o 
desenvolvimento físico/mental, comportamento adaptativo e social. 
★ Grau de deficiência 

A1 (Muito grave ou grave), A2 (Grave), B1 (Médio), B2 (Leve) 

(3) Caderneta de Bem-Estar e Saúde para Pessoas com Distúrbio Psiquiátrico 
★ Pessoas elegíveis 
Entre aqueles que possuem deficiência mental, os que têm restrição prolongada na vida diária e social devido 
ao distúrbio psiquiátrico 
★ Grau de deficiência 

Da categoria 1 até 3

 Auxílio de bem-estar para menor com deficiência
O auxílio é concedido à criança menor de 20 anos que necessita de cuidado especial permanente na vida diária, 
por causa da deficiência grave de grau estipulada por lei, referente à concessão de auxílio de sustento infantil 
especial. 
 Restrição de concessão 

・Existe limite de renda para este auxílio 
・E, aqueles que já estão internados nas instalações sociais ou aqueles que recebem a aposentadoria por 

invalidez não são elegíveis. 

● Auxílio de bem-estar para menor com deficiência físico e 
mental grave 

★ Pessoas elegíveis 
- Aqueles que possuem a Caderneta de Pessoa com 
deficiência física de categorias 1 e 2 
- Aqueles que possuem a Caderneta de pessoa com 
deficiência intelectual de grau A e uma parte do gral B 

★ Restrição de concessão 

- Existe limite de renda para este auxílio 
- E, aqueles que já estão internados nas instalações 

sociais ou aqueles que recebem o auxílio de bem-estar 
para menor com deficiência, auxílio financeiro para 
sustento infantil especial ou aposentadoria pública não 
são elegíveis. 

● Auxílio de sustento infantil especial 
É concedido para aqueles que criam (pai ou mãe, 
etc.) crianças menores de 20 anos com deficiência 
de grau equivalente às categorias 1 ou 2 da 
categoria determinada pela lei referente à concessão 
do auxílio financeiro para sustento infantil especial. 

★ Restrição de concessão 

- Esse subsídio tem restriçao de renda 
- Aqueles que já estão internados nas instalações 

sociais de menores, etc. ou aqueles que recebem 
aposentadoria por causa da deficiência não são 
elegíveis. 

Para receber o auxílio, é necessário requerimento.
Para mais detalhes consulte o Setor da Previdência Social(Divisão de Assistência à Deficiência) (22-3004). 



● Sistema de auxílio para despesas médicas para portadores de necessidades especiais grave
※O sistema é o mesmo que o sistema de auxílio à despesa médica das crianças de 0 anos até o 3º ano do Ensino Médio.  

(no entanto, não há co-pagamento) 
★ Pessoas elegíveis ※Existe limite de renda 
・Aqueles que possuem a Caderneta de pessoas com deficiência física de categorias 1 a 3 
・Aqueles que possuem a marcação de “elegível” na coluna do “Sistema de gratuidade da despesa médica para pessoas 

com deficiência mental e física grave” da Caderneta de pessoa com deficiência intelectual. 
・Aqueles que possuem grau 1 ou 2 da Caderneta de Bem-Estar e Saúde para Pessoas com Distúrbio Psiquiátrico e que 

recebem o tratamento médico para promover a independência (frequentando hospital psiquiátrico). 
★ Valor do auxílio 

Dentre os valores pagos ao hospital, a parte coberta pelo seguro (exceto a parte de despesas médias elevadas) e 
despesas durante internação, como a de alimentação. Para pessoas com deficiência mental, somente a despesa médica 
de consulta. 

★ Trâmite 
- Para receber este auxílio, é necessário requerimento. 
- Solicite na divisão da previdência social da prefeitura, tendo em mãos a caderneta de de pessoa com deficiência física, 

caderneta de pessoas com distúrbio psiquiátrico, caderneta de pessoas com deficiência intelectual. carimbo, carteira do 
seguro de saúde, e caderneta da conta bancária em nome da pessoa elegível. ( Compareça  

★ Como usar 
Ao receber tratamento médico, apresente ao balcão de pagamento o certificado de recebimento. O valor será depositado 
na conta bancária indicada cerca de 2 meses depois. 

● Apoio ao desenvolvimento infantil
(Destinado à criança com deficiência antes da idade escolar) 

É o serviço destinado à criança antes da idade escolar, que oferece orientação sobre movimentos básicos na vida 
cotidiana e treinamento para se integrar na vida social.  

Nome da instituição Endereço Telefone 

Centro de apoio ao desenvolvimento infantil 
de Echizen Nanairo 

Fuchu, 1-11-2 
(Centro de bem-estar e saúde da cidade 
de Echizen 4º Andar do Alplaza) 

0778-22-3628 

Day service completo 
Temari Hiraide 1-12-37, (Clínica Nojiri) 

0778-22-0305(direto) 
0778-22-5108 
(representante)

Day service 
Issho-ya Iehisa-cho, 74-14-1  0778-29-3280 

Tobikko Inayose-cho, 12-8-5 0778-25-3014 
● Day service depois das aulas (Destinado à criança com deficiência, depois da escola) 
É o serviço que oferece treinamento para melhorar a capacidade de viver, oferecido depois das aulas ou durante as férias 
prolongadas de verão, etc. destinado às crianças com deficiência que frequentam a escola. 

Nome da instituição Endereço Telefone 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento infantil 
Nanairo de Echizen Fuchu,1-11-2(Shimin Plaza Takefu 4º andar) 0778-22-3628 

Angel kids Fuchu,1-11-2(Shimin Plaza Takefu 4º andar) 0778-23-7735 

Day service para crianças deficientes 
Sugi no ko 

Kami otsubo-cho 35-1-1, 
(Dentro da escola de apoio especial Nan Etsu) 

(AM)0778-22-5108 
(PM)080-6364-0081

Day service completoTemari Hiraide,1-12-37 (Clínica Nojiri) 0778-22-5108 
(Clínica Nojiri) 

Day service Issho-ya Iehisa-cho 74-14-1 0778-29-3280 

Day service Fuu Onodani-cho 4-1-10  0778-43-5596 
Tobikko Inayose-cho 12-8-5 0778-25-3014 

Ikiiki hotto club Takagi-cho 111-2 0778-21-5208 

希星 Kisei (Akari) Inayose-cho 7-22-7 080-1956-6001 
* Poderá utilizar instituição fora da cidade. 
★ Outros   Existem serviços de internação em curto período onde podem ser cuidados durante a noite ou 

pernoitar, além do Home help. 
★ Despesas O usuário é responsável pelo pagamento. 

7Para mais detalhes, consulte a Divisão da Previdência Social da Prefeitura (0778-22-3004).



Q: Como funciona essa instituição? 
Instituição Nintei Kodomo En credenciada de educação infantil 

É um sistema de atendimento com atendimento aos sistemas de Creche e Pré-escola unificados. Para a crianças de 3 anos 
acima pode ser utilizado independentemente se os pais trabalham ou não (Para crianças de 0 a 2 anos, é necessário verificar a 
necessidade dos pais para assistência), além de servir como base para criação de filhos da comunidade.  

Creche 
É a instituição com atendimento no horário integral, com a prioridade para os pais e parentes que moram juntos, trabalham e não 
podem cuidar das crianças ou ainda por doença de familiares(que moram juntos).  

 Creche de pequeno porte (serviço de creche na comunidade) 
Com capacidade de até 19 pessoas destinado à crianças de 0~2 anos, é aprovado pelo município e são feitos ajustes de 
admissão e decisões sobre a taxa da Creche.
★Classificação do credenciamento 

Classificação do 
credenciamento 

Período de assistência Necessidade de 
Atendimento 

Instituição utilizada 

Classe 1 
3 anos de idade até antes de 

ingressar ao ensino 
fundamental 1 

Horário normal padrão 
de assistência Nintei Kodomo En (Pré-escola) 

Classe 2 

Do dia anterior ao completar 3 
anos  

até antes de ingressar ao 
ensino fundamental 1 

Horário 
normal de 
assistência 

Horário 
curto de 

assistência 
Nintei Kodomo En / Creche 

Classe 3 0 m até dois dias antes do 
aniversário de 3 anos  

Horário 
normal de 
assistência

Horário 
curto de 

assistência
Nintei Kodomo En / Creche 

★Necessidade de Atendimento 
Necessidade de Atendimento Necessidade de assistência Horários de educação e cuidados 
Horário padrão de educação 

(Classe 1) Não há Das 8:00 às 14:00 

Horário curto 
 (Classes 2 e 3) 

○ Trabalho em tempo parcial
Mais de 64 horas e menos de 120 
horas por mês 
(Mais de 4 horas e mais de 4 dias 
por semana, mais ou menos) 
* E quando houver motivos 
similares aos acima 

Das 8:00 às 16:00  
Uma taxa de extensão será cobrada para 
uso após às 16 horas 

Horário normal padrão  
(Classes 2 e 3) 

○ Trabalho em tempo integral 
Mais de 120 horas por mês 
(Mais de 6 horas por dia e mais de 
5 dias por semana) 
*E quando houver motivos similares 
aos acima 

Das 7:00às 18:00 
Uma taxa de extensão será cobrada  após 
às 18 horas 

* O horário de educação e cuidados difere de uma instituição para outra. Consulte a própria instituição para mais 
detalhes. 

P Qual é o procedimento de matrícula? 
Anualmente em outubro é realizado o período de inscrição no setor de 

creche, para ingressar a partir de abril do ano seguinte. Os pais podem 
escolher a instituição desejada. (dependendo do número de matrículas, 
pode não ser possível matricular na instituição desejada) 
Anualmente em junho e outubro é realizado o “Dia da Creche” nesse 

dia todas as Instituições credenciadas de Educação Infantil / Creche de 
Echizen estarão abertas ao público. Aproveite a oportunidade para 
visitar e perguntar sobre o sistema de atendimento e etc.   
※O ¨Dia da Creche¨ será cancelado no caso da epidemia de infecções 
do corona vírus. No caso de visita consultar a instituição. 

P Como é a disponibilização de professores? 
Existe um padrão de disponibilização de professores de 
acordo com a idade das crianças. 

Número de professores por 
idade/turmas 

Número de professores por 
número de crianças   

0 ano 1professor para 3 criancas 
1 ano 1 para 6 
2 anos 1 para 6 
3 anos  1 para 20 
4 anos  1 para 30 
5 anos  1 para 30 

Caso ingressar em abril (previsão)

De outubro~novembro Período de 
inscrição 
  Entregar o formulário de inscrição no Setor 
Infantil e Familiar(Kodomo Kateika) da 
Prefeitura  

Início de fevereiro 
Envio de notificação sobre o ingresso 

De fevereiro ~março 
 Envio do certificado de qualificação da 

assistência, termo de aprovação para o 
ingresso  

Início a meados de março 
 Reunião explicativa sobre o ingresso, 

exame 
 de saúde 

Abril 
Cerimônia de ingresso 



 Tabela padrão dos valores da Creche 2022- Reiwa Ano 4 

Q É possível entrar no meio do ano letivo? 
Caso queira ingressar no meio do ano letivo por motivo de mudança inesperada, etc. Consulte o Setor Infantil e 
Familiar(Kodomo Kateika). Iremos apresentar instituições com vagas no momento da solicitação. No entanto, 
ultimamente está ficando cada vez mais difícil achar uma vaga.

Q Como são definidos os valores? 
Os valores da assistência serão definidos baseados na soma dos valores do imposto municipal com parcela 
proporcional à renda dos pais.  

Para as crianças da classe de 3 à 5 anos da Educação Infantil (Pré-escola, Creches,Nintei Kodomo En) ficou 
gratuita a partir de outubro do ano Reiwa, apenas é cobrada o valor da merenda.  

☆ Referência [Requisitos para o atendimento] 
Horário padrão…Horário de trabalho em tempo integral (Mais de 120 horas por mês) 
Horário curto…Horário de trabalho em tempo parcial (Mais de 64 horas e menos de 120 horas por mês) 

☆ Dependendo da renda anual dos pais e dos avós (ou outros que sustentam ou moram juntos) poderá ser incluída para o   
cálculo do valor da mensalidade da Creche.  

☆  Para pai ou mãe solteiro(a), os valores serão calculados como se a dedução de viúvo(a) fosse aplicada no imposto 
municipal. Para aplicação, é necessário a solicitação. Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar (0778-22-3006). 

Sobre a taxa de uso para Creches não licenciadas 
O município decide a admissão e a taxa de Creche, etc, caso for admitido em uma Creche não credenciada. 
A partir de Abril do ano 4 Reiwa o município subsidia a taxa de uso de Creche não credenciada com o valor de 20.000 ienes para 
famílias com 3 ou mais filhos, após a 3ª criança de 0~2 anos que não ingressou numa Creche credenciada. Após o pagamento 
deverá apresentar o recibo no Setor Infantil e Familiar(existe um prazo para a inscrição, caso tenha interesse em fazer inscrição 
poderá obter informação no Setor Infanti e familiar.) 

[Creche, Instituição Nintei Kodomo En e instituição de Educação infantil (Sessão de cuidados)] 

Nível Divisão 

Criança com menos de 3 
anos 

Horário 
padrão Horário curto 

1 Família que recebe o auxílio subsistência 
conforme a lei do auxílio subsistência 0 en 0 en 

2 Família isenta do imposto municipal 0 en 0 en 

3 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda   abaixo de  24.300 ienes 11.000 ienes 10.800 ienes 

4 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda   abaixo de  48.600 ienes 13.000 ienes 12.800 ienes 

Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda   abaixo de  57.700 ienes 19.000 ienes 18.600 ienes 

5 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda   abaixo de  72.800 ienes 21.000 ienes 20.700 ienes 

6 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda abaixo de  97.000 ienes 23.000 ienes 22.600 ienes 

7 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda abaixo de  133.000 ienes 34.000 ienes 33.400 ienes 

8 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda abaixo de  169.000 ienes 36.000 ienes 35.400 ienes 

9 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda abaixo de  301.000 ienes 45.000 ienes 44.200 ienes 

10 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda abaixo de  397.000 ienes 48.000 ienes 47.200 ienes 

11 Imposto municipal com parcela proporcional à 
renda acima de 397.000 ienes 53.000 ienes 52.100 ienes 



Na Instituição Nintei Kodomo En Pré-escola/Creche, as atividades abaixo são realizadas para atender diversas 
necessidades das famílias que criam filhos, com objetivo de auxiliar na educação dos filhos, inclusive daqueles 
que trabalham. 

● Cuidados com horário prolongado 
Cuidamos das crianças além do horário normal de 
funcionamento (veja a lista), conforme o horário de 
trabalho dos pais. 

★ O horário difere de uma instituição para outra, confira 
na lista. 

★ Será cobrado uma taxa extra(além da mensalidade) 
para o horário prolongado. 
O valor difere de uma instituição para outra, confira na 
lista. 

● Cuidados de crianças com nacionalidade estrangeira 

Na cidade de Echizen, existem muitas crianças 
estrangeiras. Cuidamos delas do mesmo jeito que as 
crianças japonesas. 
Disponibilizamos funcionários auxiliares de cuidados que 
falam português para os pais e filhos brasileiros que são 
muitos, para atender as necessidades que surgem devido 
a diferença de língua ou costumes.  

● Assistência temporária-Ichiji azukari 
Cuidamos das crianças temporariamente quando surgir  
a necessidade por motivo de turno de trabalho dos pais, 
de doença ou casamento/funeral ou por outro motivo 
pessoal. 

★ Disponíveis nas instituições, mas é necessário fazer a 
reserva sem falta por causa da limitação de vagas por 
dia. 

★ Taxas: Crianças com menos de 3 anos, 3.000 ienes por 
dia (1.500 ienes por meio dia) 
Crianças de 3 anos ou mais 2.000 ienes por dia (1.000 
ienes por meio dia) 
Para aqueles que têm mais de 3 filhos e o terceiro filho 
estiver em idade pré-escolar, a taxa é gratuita para o 
terceiro ou mais filhos. 
Cuidamos além do horário normal de funcionamento no 
caso de criança matriculada na sessão de infância da 
Instituição credenciada de educação infantil (certificação 
1), quando os pais não podem fazê-lo após o horário de 
funcionamento, por motivo dos pais. Consulte a 
instituição para saber sobre a taxa. 

● Cuidados de crianças com deficiência 
Cuidamos de crianças com deficiência que necessitam 
de cuidados e podem ficar em grupo. As crianças com e 
sem deficiência crescem juntas, como companheiros, 
acumulando diversas experiências. Acompanhamos na 
instituição, colaborando com o médico, enfermeiro e 
profissional responsável da saúde pública da prefeitura. 

● Atendimento no feriado  
Cuidamos das crianças nos domingos e feriados para 
os pais que trabalham nessas datas.  

★ Disponível na Instituição credenciada de educação 
infantil Awatabe. 

★  É gratuito para crianças matriculadas por motivo do 
trabalho dos pais. Mas haverá casos em que não é 
gratuito. 
Quando cobrado, a taxa é de 3.500 ienes por dia 

★ Consulte antecipadamente, sem falta. 
Instituição credenciada de educação infantil Awatabe 

(42-0493) 

● Assistência aos estudantes-Gakudo 
Atendimento aos estudantes do ensino fundamental 1 
que ficariam em casa sozinhos porque os pais 
trabalham durante o dia. 
Embora a inscrição seja disponibilizada nas 
instituições, existem algumas que não têm esse 
serviço. 
Para saber mais sobre a taxa e o método de inscrição, 
consulte a instituição (Consulte a lista de clubes 
infantis Jidou Center na página 16) 

● Cursos de pais e filhos 
As instituições atendem consultas sobre 
preocupações ou dúvidas sobre a criação de filhos. 
Além disso, realizamos brincadeira de pais e filhos, 
dando apoio aos pais nos lares. 
Venha nos visitar sem compromisso

Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar(Kodomo Kateika) (0778-22-3006) ou as Instituições.

Lista das instituições de Educação Infantil Nintei Kodomo En/Creches 

realização de atvidades de atendimento (Horário de Atendimento) 



C... sistema Creche  N…Instituição Nintei Kodomo En(sistema Creche e Pré-escola) 

Nome Creche/ 
Instituição 

Capacidade
/Gestão ENDEREÇO 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMEN

TO 
VALOR DA 
EXTENSÃO 

DO HORÁRIO 

Idade 
mínima 

Assistên
cia  

tempo- 
rária 

Feriado
atendi-
mento 

Aten 
dimen

to  
porta 
dores 

de 
defici-
ência

 ATEN-
DIMENTO 

PARA 
ESTRAN-
GEIROS 

Aberto 
ao 

público 
Particular 

Telefone 
Horário normal

Hor.extendidoMunicipal

C KAMIODA 
90 KAMIODA-

CHO 11-2 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês
6 

meses 
2x no 
mês 

3ª feira Municipal 0778-22-0065 18:00 ~ 19:00 ¥.350/  
1 hora 

N 
NINTEN 

KODOMO EN 
KITAHINO  

150 YAHANASH
I-CHO 16-4 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês

6 
meses  verificar 

Municipal 0778-22-1772 18:00 ~ 19:00 ¥.350/  
1 hora 

N 
NINTEI 

KODOMO EN 
KITASHINJYO 

140 KITA-CHO 
38-6 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês

6 
meses 

2x no 
mês 

4ª feira Municipal 077822-1974 18:00 ~ 19:00 ¥.350/ 
 1 hora 

C IEHISA 
150 IEHISA-CHO 

94-2-1 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês 
2 

meses 

2x no 
mês 

4ª feira Municipal 0778-24-1244 18:00 ~ 19:00 ¥.350/ 
 1 hora 

C NAKAYOSHI 
120 TAKASE 2-

4-14 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês 
2 

meses verificar 

Municipal 0778-23-8024 18:00 ~ 19:00 ¥.350/  
1 hora 

N 
NINTEI 
KODOMO EN 
OKAMOTO 

100 IWAMOTO-
CHO 5-26 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês 

6 
meses 

2x ao 
 mês 
terça- 
feira Municipal 0778-42-0435 18:00 ~ 19:00 ¥.350/ 

 1 hora 

N 
NINTEI 
KODOMO EN 
MINAMI 
NAKAYAMA 

140 
NAKATSUY
AMA-CHO 
41-13-2 

7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês 
6 

meses 

2x ao 
mês 

quinta-
feiraMunicipal 0778-42-0325 18:00 ~ 19:00 ¥.350/ 

 1 hora 

N 
NINTEI 

KODOMO EN 
FUKUMA 

60 FUJINOKI-
CHO 12-34 7:00 ~ 18:00 ¥.5,000/mês 

6 
meses 

2x ao 
mês 

terça-
feiraMunicipal 0778-42-1029 18:00 ~ 19:00 ¥.350/  

1 hora 

N FUTABA 
90 GOBUICHI-

CHO 3-6-1 7:00 ~ 18:00 ¥ 170/30min. 
4 

meses 
toda 5ª 

feira 
Particular 0778-27-1328 18:00 ~ 19:00 ¥ 340 / 

1 hora  

N 
NANIWA 
NINTEI 

KODOMO EN 

140 FUCHU 3-5-
12 7:00 ~ 18:00 

¥ 5,000 /mês 

2 
meses 

toda 3ª 
feira 

¥ 500/DIA 

¥200/ 30 min 

Particular 0778-227019 18:00 ~ 19:00 ¥ 350/  
1 hora  

N ANYOUJI 
KODOMO EN 

43 ANYOUJI-
CHO 89-29-1 7:00 ~ 18:00 

¥ 350 / 
1 hora 

6 
meses 

toda 4ª 
feira 

Particular 0778-28-1741 18:00 ~ 19:00 

N 
WAKATAKE 

NINTEI 
KODOMO EN 

200 TAKAMORI-
CHO 18-7-2 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 

6 
meses 

1ª e 3ª  
6ª feira 
do mês  Particular 0778-22-6203 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 /  

1 hora 

C SOYOKAZE 175 TAKAGI-
CHO 12-7-1 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 6 

meses 

O atendimento e assistência oferecidos são iguais em todas as instituições?? 
Com respeito aos diversos serviços oferecidos, os valores diferem de uma instituição para outra. 
Para mais detalhes, consulte a tabela na próxima página ou consulte as instituições.



NINTEI 
KODOMO EN Particular 0778-24-0340 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 

1hora  
1ª e 3ª 
6ª feira 
do mêS 

C MINAMI 
90 

WAKATAKE
-CHO 12-23 7:00 ~ 18:00 ¥5,000/ mês 

6 
meses 

toda 4ª 
feira 

Particular 0778-22-3214 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 
1 hora  

N 
NINTEI 

HIGASHI 
KODOMO EN 

100 HORIKAWA
-CHO 3-14 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 

6 
meses 

toda 4ª 
feira 

Particular 0778-22-6637 18:00 ~ 19:00 ¥ 350/  
1 hora 

N NINTEI NISHI 
KOMODO EN 

120 SHINBO-
CHO 32-10 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 

6 
meses 

toda 5ª 
feira 

Particular 0778-22-7151 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 
 1 hora 

C KUNITAKA 
150 MURAKUNI 

1-9-8 7:00 ~ 18:00 ¥5,000 / mês 
6 

meses 

centro de 
suporte à 
criação Particular 0778-23-0983 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 

 1 hora 

C TAKASE 
130 BUNKYO 2-

4-3 7:00 ~ 18:00 ¥5,000/ mês 
6 

meses 
toda 3ª 

feira 
Particular 0778-23-5203 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 /  

1 hora  

N AIBOSHI 
185 SHIRASAKI-

CHO 33-2-1 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 
6 

meses 
toda 

3ª feira  
Particular 0778-24-4450 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 

1hora 

N TAMPOPO 
120 TSUNEHISA

-CHO 101 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 /mês 
6 

meses 
toda 5ª 

feira 
Particular 0778-24-4460 18:00 ~ 19:00 ¥ 350 / 

1 hora 

N AJIMANO 
110 

KAMIOTSU
BO-CHO 28-
3 

7:00 ~ 18:00 
6 

meses 

toda 3ª , 
4ª e 5ª 
feira 

20 vezes de 
frequencia 
no cartão 
¥ 3500 

Particular 0778-27-2203 18:00 ~ 19:00 ¥350 /  
1 hora 

N 
KAMIYAMA 

NINTEI 
KODOMO EN 

165 HIROSE-
CHO 132-3-1 7:00 ~ 18:00 ¥ 5,000 / mês

2 
meses 

(Acima 
de 6 

meses) 

toda 3ª , 
4ª e 5ª 
feira Particular 0778-23-8688 18:00 ~ 19:00 ¥350 /1 hora 

N 
NINTEI 

KODOMO EN 
AWATABE 

165 AWATABE-
CHO 46-2 7:00 ~ 18:00 

18:01~18:30 

2 
meses 

Kososda
-te shien 
center 
anexo 

¥ 200 / 1x 

18:01~19:00 

Particular 0778-42-0493 18:00 ~ 19:00 ¥ 350/ 1x 

C NANOHANA 

12 
(Pequena) TAKASE 

 1-8-9 7:00~18:00 ¥5,000/ mês 6 
meses ○

Particular  0778-42-6623 18:00~19:00 
¥ 350/ 
1 hora verificar 

N 

NINTEI 
KODOMO EN 
SATOYAMA 

HONOKA 
GAKUEN 

150 NAGASAKA
-CHO 14-2-1 7:00 ~ 18:00 ¥5,000/ mês

6 
meses 

toda 4ª 
feira 

Particular 0778-23-0030 18:00 ~ 19:00 
¥350 / 

 1 hora 

* O dia de visita ao público pode ser alterado C… Creche, N...sistema Nintei (Creche e Pré-escola )    ○…Realiza ou pode realizar      
* Com relação ao horário curto, assistência, horário e taxa adicional de atendimento nas instituições credenciadas de educação infantil, consulte 
à instituição ou site da prefeitura.  



Q: Que tipo de instituição é a Pré-escola?
É uma instituição que atende crianças a partir de 3 anos até o ingresso no ensino fundamental 1. Pode se matricular 
em jardim de infância público a partir de 3 anos de idade, e em jardim de infância particular a partir de 2 anos. 
Para mais detalhes, consulte a lista na página 13.

P Como é a disponibilização de professores?
Para as crianças de 4 e 5 anos de idade, 1 professor para 35 alunos ou menos por classe. 
Para as crianças de 3 anos de idade, 1 professor para 20 alunos ou menos por casse.

P Como é o procedimento de matrícula?
A inscrição inicia no mês de outubro para o ingresso no próximo ano letivo . 
O prazo da inscrição é até o final de outubro no caso de jardim infantil público, mas pode ser estendido se houver 
vagas. 
O jardim infantil particular aceita a inscrição até o final de março do ano seguinte. 
O formulário para a inscrição está disponível em cada jardim infantil, portanto preencha o formulário e apresente 
na instituição desejada. 

P Pode matricular-se no meio do ano?
É possível matricular-se no meio do ano por motivo de mudança ou outro, entre em contato diretamente com o 
jardim infantil desejado.

Q Como é o horário de atendimento?
No jardim de  infância público, as aulas começam no mesmo horário do ensino fundamental 1 (exceto criança 
de 3 anos) e o horário de saída é, aproximadamente, às 14:30. 
No jardim infância particular, as aulas começam às  
8 horas. Para mais detalhes, consulte a lista na página 13.

P Como são definidos os valores?

Desde de outubro de 2019, as creches passaram a ser gratuitas para crianças da sala de 3 ~ 5 anos. 
・ Além dos valores, a despesa de almoço, o material escolar, a taxa de associação de pais, entre outros, serão 

cobrados à parte. 
・ Creches Particulares também são gratuitas para crianças da sala de 3 ~5 anos, porém crianças da sala de 2 anos, 

por favor consulte diretamente a instituição desejada.  



● Cooperação com Escola Primária
A maioria dos jardins de infância-Pré-escolas públicas 
realizam atividades como passeio, gincana esportiva e 
apresentação de trabalhos em conjunto com o ensino 
fundamental 1. A merenda é quase igual à do Ensino 
Fundamental 1(shōgakkō). 
Em algumas pré-escolas, os alunos vão (exceto criança 
de 3 anos) em grupo junto com os alunos do ensino 
fundamental 1. 
Além disso, os professores compartilham os cuidados, 
para facilitar a transição para a próxima fase para o 
shogakko.
● Consulta sobre educação
Os jardins de infância públicos aceitam consulta junto  
aos professores sobre problemas na criação de  
filhos destinados a todos os pais que têm filhos de 3  
anos até o período do ingresso escolar. Mensalmente  
na 3ª sexta-feira é o dia da consulta sobre a educação. 
Além disso, em alguns jardins infantis particulares,  
terá a visita do especialista em desenvolvimento infantil 
que receberá consulta dos pais. 
★ Mensalmente na 3ª sexta-feira  A partir das 15 horas 

É possível nos consultar nos outros dias. 
Consulte os jardins infância para mais detalhes.

● Experiência de matrícula para crianças não 
matriculadas (Vem cá para brincar) 
Mais ou menos 10 vezes por ano, o jardim de infância é 
aberto às crianças ainda não matriculadas.Haverá 
muitas brincadeiras entre todos. 
Realizamos o dia do “jardim infantil” no mesmo dia em 
que os jardins infantis públicos e particulares ficam 
abertos ao público. Recebemos consultas sobre a 
criação de filhos. Para mais detalhes consulte cada 
jardim.

Lista dos jardins de infância e realização de atividades

Jardim 

Capacidade Endereço 
Horário de 

funcionamento 
Idade para 
matrícula 

Assistênci
a 

temporári
a 

Cuidado dos 
filhos com 
deficiência 

Cuidado dos 
filhos 

estrangeiros 

Consulta 
sobre 

educação 
Administração Telefone 

Takefunishi 
70 Chuou, 2-2-13  

8:00–14:30 
3, 4 e 5 

anos Municipal 0778-22-0566 

Yoshino 
105 Honbocho, 19-9-1 

8:00–14:30 
3, 4 e 5 

anos Municipal 0778-22-5541 

Kunitaka 
175 Kunitaka, 2-319-3 

8:00–14:30 
3, 4 e 5 

anos Municipal 0778-22-4555 

Sakaguchi 
35 Yuyacho, 24-25 

8:00–14:30 
3, 4 e 5 

anos Municipal 0778-28-1008 

Oshio 
105 Imajyukucho, 5-14  

8:00–14:30 
3, 4 e 5 

anos Municipal 0778-22-7710 

Jousei 
150 Kyo machi, 3-3-5 

8:00–15:00 
2, 3, 4 e 5 

anos ~17:00 (Escola) 0778-22-0625 

Jyousei 
kamiyama 

180 Mitsukuchicho, 45 
8:00–15:00 

2, 3, 4 e 5 
anos ~17:00 (Escola) 0778-22-1397 

Megumi 

90 Sumiyoshicho, 3-29, 

8:00–15:00 

2, 3, 4 e 5 
anos o 

atendimento 
varia de 

acordo c/a 
idade 

~16:30 (Escola) 0778-23-4720 

Hikari 
90 Shibahara, 4-1-30 

8:00–15:00 
2, 3, 4 e 5 

anos ~18:00 (Escola) 0778-22-3255 
※(Escola): Pessoa jurídica educativa     : Disponível 

● Assistência temporária
Os jardins de infância particulares cuidam das crianças 
além do horário normal de funcionamento, quando os 
pais não podem cuidar em casa temporariamente ou 
não há conhecidos perto depois de sair do jardim. (Para 
mais detalhes, consulte a lista abaixo) 
★ Horários 
★ Taxas de uso 
★ Informações nas instituições.

Para mais detalhes, consulte nas instituções ou na Secretaria de Educação (0778-22-7452).



Setor Infantil e familiar de Echizen- Sala de consulta geral e cuidados infantis

Recebemos consultas sobre crianças menores de 18 anos que moram na cidade de Echizen. Atendemos quaisquer 

consultas, tais como “Não consigo criar meu filho como queria”, “Recentemente as crianças vizinhas estão estranhas”, “Onde 

devo buscar consulta sobre meu problema?”, “Estou preocupado com o desenvolvimento do meu filho”, “Estou preocupado 

com a convivência em grupo”, e assim por diante. 

Um funcionário especializado fará o atendimento, apresentar ou colaborar com instituições especializadas para auxiliar na 

solução de problemas. A consulta é gratuita e pode ser feita por telefone, presencial ou até mesmo em visita à sua casa. A 

confidencialidade de informação pessoal de quem faz a consulta será mantida conforme a lei. Fique tranquilo e consulte, sem 

compromisso. 

★ E-mail para consulta kodomos@city.echizen.lg.jp

★ Telefone exclusivo de consulta. Ligação gratuita 0120-24-2259 

(Horário de atendimento das 8:30 às 17:15) 

* Podemos ajustar o horário de consulta, entre em contato. 

Tal como uma instalação de apoio ao desenvolvimento com foco regional, oferecemos o apoio ao desenvolvimento intelectual 

e recebemos consultas sobre crianças com deficiência intelectual ou sobre preocupações em relação ao desenvolvimento da 

criança que moram na cidade. 

★ Equipe 

Responsável da administração do apoio ao desenvolvimento de crianças, cuidador infantil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

psicólogo clínico 

★ Conteúdo do apoio 

● Apoio ao desenvolvimento infantil 

É o apoio realizado no centro, destinado às crianças de idade pré-escolar com deficiências. Dependendo da situação da 

criança, oferecemos o apoio individual. 

● Day Service após a aula 

Trata-se de um apoio que tem como alvo as crianças com necessidades especiais, de um local que possam frequentar. 

Realizamos os cuidados individuais de acordo com a condição da criança. 

● Apoio com visita às instituições educcionais infantis e outros 

Um funcionário especializado visita o jardim infantil etc., para oferecer o apoio adaptado a cada criança. 

● Apoio de consulta 

Vamos pensar juntos sobre o apoio adaptado à criança e à família, dando suporte à vida na comunidade. 

- Realizamos o intercâmbio dos pais e cursos sobre a criação de filhos. 

★ Despesas 

É necessário pagar uma taxa de utilização. (Apoio por receber consultas é gratuito.) 

Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar(Kodomo Kateika) ou a sala de consulta sobre a criação de filhos 

Kosodate Sogo Soudan Shitsu         Informações (0778-22-3628) 

Endereço: Fuchu,1-11-2, Dentro do Centro de Saúde e Bem-estar de Echizen (4º andar do ALPLAZA Takefu) 
Tel: 0778-22-3628 



O Centro de crianças / Jidou Center têm como objetivo desenvolver a capacidade criativa e espírito de 
cooperação entre as crianças de idades diferentes, por meio de brincadeiras e eventos para que possam se 
tornar crianças saudáveis e solidárias. 

Lista de Centro de crianças (Jidou Center) 

Instituição Endereço Telefone 
Jidou Center de Takefuhigashi Kokufu, 2-16-8 0778-24-5229 
Jidou Center de Takefunishi Chuo, 2-4-10 0778-23-4893 
Jidou Center de Takefuminami Takefuyanagi-cho, 11-28 0778-23-5892 
Jidou Kan de Kamiyama Hirose-cho, 102-41 0778-42-5573 
Jidou Kan de Yoshino Honbo-cho, 19-9-1 0778-29-3230 
Jidou Center de Kunitaka Kunitaka, 2-325-3 0778-21-5055 
Jidou Kan de Omushi Nyunogo-cho, 13-20-4 0778-25-0770 
Jidou Center de Oshio Shiromaru-cho, 55-4-4 0778-24-2299 
Jidou Kan de Kitashinjo Kita-cho, 54-25 0778-42-7601 
Jidou Center de Kitahino Onodani-cho, 1-13 0778-22-1176 
Jidou Center de Ajimano Ikeizumi-cho, 14-1 0778-27-8998 
Jidou Kan de Kakyo Awatabe-cho, 17-17 0778-43-0990 
Jidou Kan de Okamoto Sadatomo-cho, 10-15 0778-43-0974 
Jidou Kan de Minaminakayama Nishishozakai-cho, 21-7-1 0778-43-0991 
Jidou Kan de Fukuma Fujinoki-cho, 12-43 0778-43-1722 

● Curso para cuidar de bebês/ Curso dos pais e filhos 
É o curso destinado para as crianças de idade pré-
escolar para experimentar o prazer em reunir-se com 
as crianças da mesma idade, e realizamos outras 
atividades tais como brincadeira em grupo, brincadeira 
de moldar e outros eventos sazonais, como um local de 
intercâmbio das mães. No curso para cuidar de bebês, 
a medição corporal é feita por enfermeiras e aos bebês 
de menos de 1 ano e consulta sobre a criação de 
filhos. 
★ Para mais detalhes de atividades, consulte a página 
21.

★ Usuários elegíveis 
Crianças de 0 a menos de 18 anos e seus responsáveis, 
pessoas da comunidade (para crianças de idade pré-
escolar, é necessário acompanhamento dos 
responsáveis adultos) 
É necessário cadastrar ao usar pela primeira vez. 
★ Horário de funcionamento 
Das 9 às 22 horas (No entanto, o horário de uso para 
crianças cadastradas é das 13 às 18 horas) 
★ Modo de usar 
As crianças cadastradas devem preencher seu nome na 
lista de entrada antes de entrar no Centro de crianças / 
Casa de crianças. 
O uso em grupo é restrito fora do horário de uso das 
crianças,  é necessário apresentar o formulário de 
solicitação de permissão de uso. 
(Prazo de solicitação: De um mês a uma semana, antes 
da data de uso) 
★ Taxa de uso 

É gratuito para uso das crianças cadastradas, dos 
grupos que promovem o desenvolvimento das crianças 
(Clube infantis ou grupo desportivo das crianças, etc.) e 
dos grupos públicos do distrito. Não é permitido o uso 
individual ou de grupo para fins lucrativos. A taxa de 
uso é definida de acordo com o horário, por isso 
consulte a casa Centro de crianças / Casa de crianças.

Clube infantil-Jidou Center (Assistência ao estudante) 
Atendemos os escolares do ensino fundamental 1, 
após as aulas, cujas famílias trabalham e a criança não 
pode voltar para casa. A inscrição inicia anualmente em 
dezembro, mas poderá participar no meio do ano 
letivo. 
★ Horário de funcionamento 
Depois das aulas até às 18 horas. 
Nos sábados e feriados prolongados, das 8:00 às 
18:00. No entanto, há também o atendimento em 
horário adiantado (antes do horário normal) no período 
da manhã. (Necessário pagar uma taxa à parte) 
★ Modo de usar 
Consulte cada Jidou Center ou Jidou Club 
★ Taxa de uso 
Consulte cada Jidou Center /Jidou Club  
Valor mensal de 7.000~12.000円
Para as famílias monoparentais(famílias que recebem 
subsídios p/despesas médicas, famílias isentas de 
imposto municipal e famílias c/proteção de meios de 
subsistências, a taxa de uso será subsiada em 2.500円
por mês. É necessário inscrição. 
★ Fechado 
Domingos e feriados 
Final e início do ano (29 de dezembro a 3 de janeiro) 



Para os pais que trabalham, é muito preocupante que os filhos que frequentam o Ensino Fundamental 1 fiquem 
sozinhos em casa depois das aulas. O atendimento aos estudantes é o serviço no qual cuidamos principalmente 
de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental 1 após o período escolar. 
Aqui é um lugar precioso onde podem experimentar a relação humana vertical e aprender a ser sociável, 
permitindo que tenham diversas experiências por meio de brincadeiras, uma vez que atualmente temos poucos 
que têm irmãos e amigos na vizinhança. 
Na cidade de Echizen, realizamos tais atividades em Creches /Nintei Kodomo En(Creche/pré-escola), Jidou 
Center/Jidou Kan e centro de crianças. 

● Lista de clubes infantis Gakudō/Jidou Center
No. Clube Instalação realizada Endereço Telefone 
1 Jidou Club de Higashi Jidou Center de Takefuhigashi Kokufu, 2-16-8 0778-24-5229 

2 Jidou Club de Nishi Jidou Center de Takefunishi Chuo, 2-4-10 0778-23-4893 

3 Temari Clínica Nojiri Hiraide, 1-12-37 0778-22-0305 

4 Jidou Club de Minami Jidou Center de Takefuminami Takefuyanagicho, 11-28 0778-23-5892 

5 Clube Iruka Creche Minami Wakatakecho, 12-23 0778-22-3214 

6 Clube Hoshi Creche Takase Bunkyo, 2-4-3 0778-23-5203 

7 Jidou Club de Kamiyama Jidou Kan de Kamiyama Hirosecho, 102-41 0778-42-5573 

8 1 Jidou Club de Yoshino Jidou Kan de Yoshino Honbocho, 19-9-1 0778-29-3230 

9 2 Jidou Club de Yoshino Yoshino Pré-escola  Honbocho, 19-9-1 0778-29-3230 

10 Waku waku Instituição credenciada de educação 
infantil Satoyama Honoka gakuen Hisakacho, 14-2-1 0778-23-0030 

11 Kujira gumi Creche Kunitaka Murakuni, 1-9-8 0778-23-0983 

12 Jidou Club de Kunitaka Jidou Center de Kunitaka Kunitaka, 2-325-3 0778-21-5055 

13 Jidou Club de Kunitaka Kunitaka Pré-escola Kunitaka, 2-319-3 080-2963-2831 

14 Jidou Club de Wakatake Instituição credenciada de educação 
infantil Wakatake Takamoricho, 18-7-2 0778-22-6203 

15 Jidou Club de Omushi Jidou Kan de Omushi Nyunogoucho, 13-20-4 0778-25-0770 

16 Clube Usagi NIntei Nishi Kodomo En Shinbocho, 32-10 0778-22-7151 

17 Clube Sakaguchi Hidamari Centro de intercâmbio Eco village Yuyacho, 25-25-2 0778-28-1123 

18 1 Jidou Club de Oushio Jidou Center de Oushio Shiroumarucho, 55-4-4 0778-24-2299 

19 2 Jidou Club de Oushio Jidou Center de Oushio Shiroumarucho, 55-4-4 0778-24-2299 

20 Jidou Club de Kitashinjo Jidou Kan de Kitashinjo Kitacho, 54-25 0778-42-7601 

21 Jidou Club de Kitahino Jidou Center de Kitahino Onoyacho, 1-13 0778-22-1176 

22 Jidou Club de Ajimano Jidou Center de Ajimano Ikeizumicho, 14-1 0778-27-8998 

23 Ichiban Boshi Creche Ajimano Kami otsubocho, 28-3 0778-27-2203 

24 Futaba kids Creche Futaba Gobuichicho, 3-6-1 0778-27-1328 

25 Shirayama Gakudou Club Escola primária Shirayama (Ginásio) Tobecho, 24-2 0778-29-2150 

26 Sala de estudantes Awatabe Instituição credenciada de educação 
infantil Awatabe Awatabecho, 46-2 0778-42-0493 

27 Jidou Club de Okamoto Jidou Kan de Okamoto Sadatomocho, 10-15 0778-43-0974 

28 Jidou Club de Minami Nakayama Jidou Kan de Minami Nakayama Nishi shozakaicho, 21-
7-1 0778-43-0991 

29 Jidou Club de Fukuma Jidou Kan de Fukuma Fujikicho, 12-43 0778-43-1722 

★ Modo de uso 
O formulário de inscrição está disponível em cada 
instituição. 
Aceitamos inscrição de última hora devido a 
imprevistos. Consulte-nos.

★ Horário de funcionamento 
O horário difere de uma instituição para outra. Consulte 
diretamente na instituição. 
★ Taxa de uso 
A taxa de uso difere de uma instituição para outra. 
Consulte na instituição. 



Apoiamos os lares que criam filhos e gestantes (primeiro parto) quando a criação de filhos é difícil por motivos 
de procura de emprego, doença, acidente e outros motivos inevitáveis. (O suporte a lares de gestantes (primeiro 
parto) é limitado ao apoio à vida (apoio às tarefas domésticas).) 
O limite de tempo de uso mensal é de 70 horas(para gestantes e parturientes é 35 horas por mês) e 8 horas por 
dia, é necessário fazer o cadastro antecipado. Para mais detalhes, consulte cada instituição. 

Órgão 
realizador 

NPO Centro Infantil 
Pinóquio 

Kenmin Seikyo 
Suporte a vida 

Kirameki 
serviço de transporte 

Hearts Kids Takefu 
Corporação Médica 
Hospital Nojiri 
Complexo Day service 
“Temari” 

Usuários 
elegíveis 

Crianças de 1 ano até 
idade pré-escolar que 
moram em Echizen 
※No entanto,alunos do 
3º ano do ensino 
fundamental 1 não podem 
utilizar a assistência de 
estudantes 

Crianças de idade pré-
escolar que moram em 
Echizen 
※No entanto, alunos 
de 3º ano do ensino 
fundamental 1, não 
podem utilizar a 
assistência de 
estudantes

Crianças de 10 meses 
a 4 anos de idade 

(Até o mês do 
aniversário de 4 anos) 

Crianças de idade pré-
escolar que moram na 
cidade de Echizen 

Conteúdo do  
apoio 

Assistência temporária 
Apoio à vida (apoio as 
tarefas domésticas) 

Apoio à vida (apoio as 
tarefas domésticas) Assistência temporária Assistência temporária 

Horário 
de  
uso 

Exceto Final e início de
ano / Obon 
De 2ª à sábado-
assistência temporária 
Das 9:30~17:00 
Durante 7 h 

Poderá consultar sobre 
o horário 

Exceto no final e iício 
de ano 
Da 9:00~17h 
※Para uso fora do 
horário, consulte-nos 

De segunda a sábado 
Das 8:30 às 17:30 

Exceto Final e início 
de ano e Obon 
<segunda à sábado> 
Das 9 horas a 17:30 

Valor 
arcado 
por 
usuário 

・Assistência por pessoa: 
600円 1hora-  
Inscrição 500円

Por família
670 /hora円 hora 
Taxa de cadastro: 
1,000 円

Deverá arcar despesa 
de transporte 
※Haverá cobrança 
adicional para uso 
antes das 9 horas e 
após as 19 horas 
durante a semana / 
sábados, domingos e 
feriados

400 ienes/hora por 
pessoa 
Taxa de cadastro 
1.000 ienes 

Por psessoa 
400円/hora  
Taxa de cadastro: 
Gratuito 

Endereço 

Fuchu ,1-11-2 cidade de 
Echizen 
Heart full Takefu 
(Centro de saúde e Bem-
Estar de Echizen) 

Escritório: Fukui , 
Kaihotsu,5-1603,  
(Centro principal 
Cooperativa provincial) 

Shibahara,4-6-
21,Hearts Takefu de 
Echizen 

Hiraide,1-12-37 de 
Echizen 
Clínica Nojiri 2º andar 

Telefone 0778-23-8211 
FAX: o mesmo 

0776-52-0655 
Horário de 
atendimento: Das 9:00 
às 17:00 durante a 
semana 

0120-54-3415 
FAX: 0778-21-3601 
(Loja Takefu Hearts) 

0778-22-0305 (Temari) 
0778-22-5108 (Clínica 
Nojiri) 
FAX: 0778-22-5107 

Outros 
Favor entregar o formulário 
de cadastro de uso 
antecipadamente.  
Consulte sobre horário. 

・Não pode usar 
quando não tem 
ninguém em casa. 
・É necessário 
inscrição 

Fukui Kenmin Seikatsu 
Kyodo Kumiai-in

Faça a reserva até 3 
dias antes do uso. Em 
caso de imprevisto, 
consulte-nos. 

Para mais detalhes, 
consulte-nos 
diretamente. 

※1 Em relação àqueles que têm mais de 3 filhos e o terceiro filho está na idade pré-escolar, é possível receber o 
auxílio de 350 ienes por hora para o terceiro ou mais filhos, por isso avise na hora do cadastramento. 
※2 Nos casos em que o conteúdo do suporte de lares com um filho ou dois seja de Apoio à vida (apoio às tarefas 
domésticas), poderá receber o auxílio de 350 ienes por hora desde o nascimento até completar 1 mês (até 35 h por 
mês). 

Com relação a período temporário se for pré-escolar e for elegível para a ¨certificação da necessidade de creche¨ poderá ser 
cobrada uma taxa de uso. Para obter informações no Setor Infantil e Familiar (22-3006). 



  Doenças alvos
Doenças comuns, tais como febre ou diarreia 
・ Doenças contagiosas, tais como catapora, 

parotidite, rubéola 
・ Doenças crônicas, tais como asma 
・ Ferimentos, tais como fratura 
・ Quando ainda não puder ir para a creche, i

nstituição de crianças, jardim infantil ou escola 
primária durante convalescença 

Cuidamos da criança temporariamente quando os pais não podem cuidar de seu filho doente ou convalescente 
por motivo de trabalho, doença, acidente, parto ou casamento/funeral. 

Usuário elegível
Crianças de 2 meses até o 6 º ano do ensino 
fundamental 1 que moram na cidade. 

Atendimento Instituição Horário de funcionamento Taxa de uso 

Assistência às 
crianças doentes 
e convalescentes 

Mama no te (Clínica Nojiri) 
Hiraide ,1-12-37 
0778-22-5000 (Reserva: 
atendimento por 24 horas) 

Segunda a sábado. 
Das 8:30 às 17:30 
(Fechado domingos, feriados, 
Obon e final e início do ano) 

2.000円  por dia 

* Para aqueles que têm mais de 3 filhos e o terceiro filho esteja em idade pré-escolar (famílias que recebem o 
subsídio para sustento dos filhos ou auxílio à despesa médica para os lares monoparentais), lares isentos de imposto 
municipal, lares que recebem auxílio subsistência, a taxa é gratuita) Fazer o cadastro. 

Para mais detalhes, consulte o Setor Infantil e Familiar (0778-22-3006) 

  Modo de solicitação
・ É necessário cadastrar-se de antecipadamente. 

Faça o cadastro na instituição. 
・ Ao utilizar, entregue o formulário de notificação 

de uso e informação do seu médico. 

Município Instituição Criança 
doente 

Criança 
convalescente Idades alvo 

Sabae Hospital público Tannan Ekubo 6 meses até 3 º ano do 
ensino fundamental 1 Hospital Saito Warabe 

Fukui-shi 

Berçário Saiseikai da província de Fukui 
2 meses até 6 º ano do 
Ensino fundamental 1 

Clínica Geral de Fukui 
Hospital Fukui Aiiku, Aiiku Chibikko House 
Hospital Otaki Creche de crianças doentes 

Echizen-
cho Hospital Municipal de Ota 2 meses até 6 º ano do 

Ensino fundamental 1 
*Criança convalescente: Bebê/criança que esteja se recuperando e que não precisa ser internado em instituição 

hospitalar, mas precisa de repouso e não pode ser cuidado em grupo, nem frequentar a escola. 



Yukimatsucho, 26-2-2  Tel:0778-43-5514 
Ichiyou auxilia as crianças que não podem morar 
com sua família por diversos motivos familiares, tais 
como acidente, calamidade natural, doença ou 
perda de emprego, garantindo seus direitos, tais 
como moradia, alimentação e vestimenta, oferecem 
a oportunidade de estudar, para que possam 
adquirir a independência como um membro 
saudável da sociedade. 
E, mesmo após sair da Ichiyou, mantemos o contato 
entre crianças e funcionários para oferecer melhor 
ajuda visando a independência social, promovendo 
o auxílio a longo prazo. 
Via de regra, o público alvo para se tornar interno 
são crianças de 2 a 18 anos de idade. 
Além disso, oferecemos o serviço “Projeto de auxílio 
a criação de filhos para uso por curto período Short 
Stay de crianças / Twilight (crepúsculo) stay de 
crianças”, onde cuidamos temporariamente de 
crianças que não podem ser cuidadas no lar por 
conta de imprevisto. 

Yukimatsucho, 26-2-2  Tel:0778-43-5514 
O Centro de apoio à criança e a família Ichiyo é uma 
instituição especializada no atendimento às crianças 
que sofrem maus-tratos,crianças portadoras de  
necessidades especiais ou que necessitam de proteção. 
Essa instituição trabalha em parceria com o Centro de 
orientação a criança e familiares com  consultas e 
orientações (Jidosoudansho) .  
O trabalho de orientação às familias abrange os 
moradores da região Tannan.  
(Lei fundamental: Lei sobre bem-estar social e infantil, 
artigo 44 parágrafo 2) 
E, recentemente, dentro do contexto tornou-se uma 
tarefa importante na promoção do sistema de adoção, 
de modo que estamos engajados na atividade de 
publicar o sistema de adoção e descobrir famílias 
adotantes em potencial. 

Cuidamos de crianças que não podem ser criadas nos 
lares temporariamente por motivo de doença dos pais, 
necessidade de cuidar de membros da família, parto 
ou viagem a trabalho. 
Durante a estada, oferecemos cuidado, alimentos e 
banho, assim por diante. 
★ A princípio, até 7 dias (pode pernoitar) 

★ Taxas 

2.750円 (2 anos ou mais) 

5.350円 (menos de 2 anos) 
Aqueles que são isentos do imposto municipal: 1.100
円

(Tanto para menores de 2 anos como maiores de 2 
anos) 
Aqueles que recebem o auxílio subsistência: Gratuito 

★ Instituições que cuidam 
A princípio, as crianças de 2 anos ou mais são 
encaminhadas para Ichiyo 
As crianças menores de 2 anos são encaminhadas 
para  Berçário Saiseikai da província de Fukui 

Cuidamos das crianças quando os pais precisam 
trabalhar até a noite, para que não fiquem sozinhos 
em casa. 
Durante a estadia, oferecemos cuidado, alimentação, 

banho, etc.. 
★ Horário 

Das 17 horas até 21 horas, mais ou menos 
★ Taxas 

1.000 ienes 
Aqueles que são isentos do imposto municipal: 
500 ienes 
(Tanto para menores de 2 anos como maiores de 
2 anos) 
Aqueles que recebem o auxílio subsistência: 
Gratuito 

★ Instituições que cuidam 
A princípio, Crianças de 2 anos ou mais em 
Ichiyo 
Crianças menores de 2 anos em Berçário 
Saiseikai da província de Fukui  

Para mais detalhes, consulte a sala de consulta sobre filhos e criação de filhos Setor Infantil e Familiar- Kodomo- 

Kosodate Sogo Soudan Shitsu   Informações (0778-22-3628)



● Centro Regional de Apoio Infantil Pinóquio
Fuchu, 1-11-2  
Shimin Plaza Takefu Takeu 3 º andar Tengu chan 
Hiroba) 
Tel / Fax: 0778-23-8211 Cel. 090-9761-9436 

★ Praça de criação de filhos 
É o local onde os pais que estão criando filhos se reúnem 
para conversar sobre os problemas que enfrentam na 
criação ou para trocar informações através da integração 
ao grupo. 
Horário de funcionamento de 2ª à 6ª : Das 9:30 às 17:30 
Sábados, domingos, feriados: Das 10:00 às 16:00 
★ Intercâmbio 

Os pais que criam filhos podem trocar informações com 
tranquilidade. Apoiamos a atividade em clube e apoiamos 
às mães que criam filhos. 
★ Consulta sobre criação de filhos 

O cuidador infantil, a enfermeira e o consultor especialista 
recebem consultas sobre a criação de filhos. 
★ Curso de criação de filhos 

Estamos realizando cursos que ajudam a criar filhos. Você 
receberá dicas e descobrirá o prazer em criar filhos! 
★ Apoio na formação de voluntários 

Oferecemos experiência de atividade voluntária tendo 
contato com bebês e crianças e cursos, destinados aos 
estudantes do ensino médio e outras pessoas 
interessadas em ser auxiliares. 

● Centro Regional de Apoio Infantil Imadate 
Awatabecho, 46-2 (Dentro da Instituição 
credenciada de Educação Infantil Awatabe) 
Tel: 0778-42-2511  FAX: 0778-42-0093 

★ Centro de apoio aberto ao público 
É a praça onde os pais, crianças e avós podem vir e 
brincar com tranquilidade. 
Horário de funcionamento: De 2ª à 6ª 9:00 às 14:00 
* Não funciona em feriados e feriado compensado 

★ Consulta sobre criação de filhos 
Recebemos diversas consultas sobre criação de 
filhos. Dependendo da natureza da consulta 
receberemos a colaboração dos órgãos 
relacionados. Aceitamos consulta por telefone. 
Horário de funcionamento: De 2ª à 6ª 9:00 às 17:00 

★ Curso de Apoio a criação de filhos 
Realizamos vários cursos para que possam adquirir 
confiança na criação dos filhos. 

★ Outros 

Temos a semana de medição corporal a partir de 0 

anos. 

● Centro Regional de Apoio Infantil Ichiyo
7-8, Shincho 
(Shopping Center SIPY 2º andar) 
Tel: 090-3764-0862 

★ Segunda, De terça a sábado Das 10:00 às 15:00 
★ Kosodate Hiroba Área de intercâmbio dos pais que 

criam filhos (Praça de criação de filhos) 
É a área onde pais, filhos; avós e netos podem se 
reunir livremente para ter um intercâmbio prazeroso. 

★ Consulta sobre criação de filhos 
Os funcionários no geral, assistentes, enfermeira, a 
nutricionista, o psicólogo clínico, a assistente social 
e assistentes de saúde mental, recebem consultas 
sobre a criação de filhos. 

★ Informações locais relativas à criação de filhos 
Oferecemos informações de eventos e outros, 
através do “site” e “Informativos do Kosodate 
Hiroba”. 

★ Curso de criação de filhos 
Estamos realizando diversos cursos sobre a criação 
de filhos, tais como leitura de livro ilustrado e 
brincadeiras antigas. 

● Centro Regional de Apoio Infantil Formacion
Murakuni, 1-9-8 (Dentro da creche Kunitaka) 
Tel/FAX: 0778-23-6318  

★ Brinquedoteca aberta ao público 
Áreas de diversas brincadeiras foram instaladas para que pais 
e crianças possam vir livremente 
Horário de funcionamento: De 2ª à 6ª  das 9:00 às 17:00 

★ Jardim aberto ao público 
Pode brincar livremente no jardim da creche. 
Horário de funcionamento/consulta: De 2ª à 6ª  das 9:00 às 
15:00 
* Não funciona em feriados e feriado compensado 

★ Curso de pais e filhos 
Oferecemos oportunidades para os pais e filhos participarem 
juntos, tais como curso de rítmica, curso de dança aeróbica, 
leitura de livro ilustrado, brincadeiras de pais e filhos. 

★ Curso de criação de filhos 
Estamos realizando cursos sobre a criação e educação dos 
filhos, com especialista em educação infantil um oferecendo 
diversas informações e dicas sobre a criação de filhos. 

★ Consulta sobre criação de filhos 
O cuidador infantil, a nutricionista, a enfermeira e o consultor 
especialista recebem diversas consultas, tais como a 
insegurança em criar filhos, saúde e alimentação infantil, etc.

★ Todas as instituições fecham no início e final do ano. 



※A agenda de atividades poderá ter alteração. Por favor verificar. 

Nome da sala de 

aula 

Dia da atividade (horário de realização: das 10:30 às 11:30) 

Principais locais de atividades Sala de aula para bebês 

(Para crianças menores de 1 ano) 

Sala de aula para pais e filhos 

(Para crianças que não ingressaram 

na Creche) 

Pyonchan Club 1ª, 2ª e 4ª terça-feira do mês 1ª, 2ª e 4ª terça-feira do mês 
Jidou Center de Takefuhigashi 

(0778-24-5229) 

Hiyoko Club 1ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 1ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 
Jidou Center de Takefunishi 

(0778-23-4893) 

Nakayoshi Club 2ª terça-feira do mês 1ª e 3ª quinta-feira do mês 
Jidou Center de Takefuminami 

(0778-23-5892) 

Appuppu/Hotto 

mama Club 
3ª quinta-feira do mês 2ª e 4ª quinta-feira do mês 

Jidou Kan de Kamiyama 

(0778-42-5573) 

Appuru Club 3ª quinta-feira do mês 2ª e 4ª quinta-feira do mês 
Jidou Kan de Yoshino 

(0778-29-3230) 

Hoppe&Poppo 

Club 
3ª quinta-feira do mês 2ª e 4ª quinta-feira do mês 

Jidou Center de Kunitaka 

(0778-21-5055) 

Runrun Club 3ª quinta-feira do mês 2ª e 4ª quinta-feira do mês 
Jidou Kan de Omushi 

(0778-25-0770) 

Happi Club 3ª quinta-feira do mês 1ª e 2ª quinta-feira do mês 
Jidou Center de Oshio 

(0778-24-2299) 

Kobuta Club 2ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 2ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 
Jidou Kan de Kitashinjo 

(0778-42-7601) 

Tentomushi Club 2ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 2ª, 3ª e 4ª terça-feira do mês 
Jidou Center de Kitahino 

 (0778-22-1176) 

Donguri Club 1ª, 2ª e 3ª terça-feira do mês 1ª, 2ª e 3ª terça-feira do mês 
Jidou Center de Ajimano  

(0778-27-8998) 

Akacome 

comekko Club 
4ª quinta-feira do mês 4ª quinta-feira do mês 

Jidou Kan de Minaminakayama 

(0778-43-0991) 

Tampopo Club 2ª e 4ª quinta-feira do mês 2ª e 4ª quinta-feira do mês 
Jidou Kan de Fukuma 

 (0778-43-1722) 

Nikoniko Club 

(Distrito de 

Imadate) 

1ª quinta-feira do mês 
Realização em conjunto no 
“Centro de Bem-Estar Social 
Yumehiroba” 

3ª quinta-feira do mês (em 

conjunto com Imadate) 

Centro de Bem-Estar Social 
Yumehiroba  

(0778-42-0300) 

2ª quinta-feira do mês 

Jidou Kan de Okamoto 

 (0778-43-0974) 

Jidou Kan de Minaminakayama  

(0778-43-0991) 

Jidou Kan de Fukuma 

 (0778-43-1722) 

Promovemos atividades para pais e filhos tendo como público-alvo os bebês e crianças que não ingressaram na Creche.  

Para mais informações, consulte cada Centro Infantil (Jidou Kan/Jidou Center). 



Nome do ciclo Quantidade de atividade Principais locais de atividades 

Pyon Chan Club 

1ª, 2ª e 4ª terça-feira do mês 10:30~11:30 

A agenda de atividades poderá ter 

alterações, por favor verificar. 

Centro Comunitário de Takefu Higashi(0778-23-4763), 

também Takefu Higashi Jidou Center(0778-23-48930 

Kureyon Land Realizado sem data definida 5 vezes por 
ano. 

Centro Comunitário de Takefunishi 
 (0778-23-4635) 

Orenji Salon 
4ª quinta-feira do mês, das 10:00 às 11:30 
Poderá haver alteração no dia,consultar 
previamente 

Centro Comunitário de Takefuminami 
(0778-23-4763) 

Ponyoponyo Club 

1ª quinta-feira do mês, 10:00~ 
※maio, novembro e janeiro: 2ª quinta-feira 
do mês 
(poderá ser cancelado por causa do corona vírus)

Centro Comunitário de Oshio 
 (0778-23-9666) 

Piyopiyo Club 
4ª sexta-feira do mês, das 10:30 às 11:30 
Poderá haver alteração no dia,consultar 
previamente

Centro Comunitário de Ajimano 
 (0778-27-1926) 

Oyako Fureai 

Ky shitsu 

2ª quarta-feira do mês 10:00~ 
(poderá ser cancelado por causa do 
coronavirus) 

Centro Comunitário Kaky

Pukukko Club 
2ª quinta-feira do mês, 10:30 às 11:30 
(A data está sujeita a alterações, portanto, 
consultar previamente)

Centro Comunitário de Fukuma(0778-43-0977) 
ou Jidou kan de Fukuma (0778-43-1722) 

Realização de atividades para pais e filhos, principalmente para as crianças que não ingressaram na Creche. 

Para mais informações consulte o respectivo Centro Comunitário. 



Promovemos atividades nas regiões, relacionados à criação de filhos e desenvolvimento sauldável dos jovens. 

Nome da Associação de Promoção de 

Governo 
Localização da secretaria Número de telefone 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região Leste 

Centro Comunitário de Takefuhigashi, 

Kokufu, 2-9-12 

0778-23-6546 

 (direto) 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região Oeste 

Centro Comunitário de Takefunishi,  

Chuo, 2-5-35 

0778-23-0688 

 (direto) 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região Sul 

Centro Comunitário de Takefuminami, 

Takefuyanagi-cho, 12-27 
0778-23-5103 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Kamiyama 

Centro Comunitário de Kamiyama, 

Hirose-cho, 102-55-2 
0778-23-8010 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Yoshino 

Centro Comunitário de Yoshino, Honbo-

cho, 19-6 
0778-23-4600 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Kunitaka 

Centro Comunitário de Kunitaka,  

Kunitaka, 2-324-13 
0778-23-4601 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Ōmushi 

Centro Comunitário de Omushi, Nyunogo-

cho, 13-20-1 
0778-23-3508 

Associação de Promoção de Desenvolvimento 

do bairro de Urara da Região de Sakaguchi 

Centro Comunitário de Sakaguchi , Yuya-

cho, 24-18-1 
0778-28-1046 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de shio 

Centro Comunitário de Oshio , Shiromaru-

cho, 65-2-1 
0778-23-9666 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Kitahino 

Centro Comunitário de Kitahino, 

Yahanash-icho, 21-11  
0778-23-4603 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Kitashinjo 

Centro Comunitário de Kitashinjo,  

Kita-cho, 54-25 
0778-23-4604 

Associação de Promoção de Atividades de 

Ajimano 

Centro Comunitário de Ajimano, Ajimano-

cho, 7-2-1   
0778-27-1926 

Associação de Promoção de Atividades de 

Shirayama 

Centro Comunitário de Shirayama 

Tobecho, 36-84 
0778-28-1045 

Associação de Promoção de Atividades de 

Kakyo 

Centro Comunitário de Kakyo , Awatabe-

cho, 17-20 

0778-42-3710 

 (direto) 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Okamoto 

Centro Comunitário de Okamoto 

Sadatomo-cho, 10-2-2 

0778-42-2022 

 (direto) 

Associação de Promoção de Atividades da 

Região de Minaminakayama 

Centro Comunitário de Minaminakayama, 

Nishishozaka-icho, 21-7-1   
0778-43-1290 

Associação de Promoção de Fukuma 
Centro Comunitário de Fukuma , Fujinoki-

cho, 12-39-1 
0778-43-0977 



Tipo da consulta Conteúdo Horário 

Telefone 

para 

consulta 

Local 
Agência 

responsável 

Consulta sobre  criação de 
filhos 

Diversos assuntos 
sobre a criança 

Todos os dias, 
Exceto final de 
ano 
10:00 às 16:00 

090 

-9761-9436 

Shimin 

Plaza takefu 

3F 

Centro Infantil 
Pinoquio 

Diversos assuntos 
sobre a criança 

De segunda à 
sexta 
 8:30 às 17:15 

0778- 

22-3628 

Shimin 

PlazaTakefu 

4F 

Setor Infantil e 
Famliar, Setor de 
Consulta Geral 
sobre Criança e 
Criação de Filho 

Consulta sobre família 

monoparental 

Ajuda e cotidiano 
de famílias 

monoparentais 

De segunda à 
sexta 
 8:30 às 17h15 

0778- 

22-3628 

Shimin 

PlazaTakefu 

4F 

Setor Infantil e 
Familiar, Setor de 

Consulta Geral 
sobre Criança e 
Criação de Filho 

Consulta para  

mulheres·Aconselhamento 

para vítimas de violência 

doméstica 

Consulta sobre 
família, problemas 
conjugais,divórcio, 
violência conjugal, 

violência 
doméstica, etc. 

De segunda à 
sexta 

 8:30 às 17:15 

0778- 

22-3628 

Shimin 

PlazaTakefu 

4 andar 

Setor Ifantil e 
Familiar, Setor de 

Consulta Geral 
sobre Criança e 
Criação de Filho 

0778- 

22-4135 

Escritório 
Estatal de 
Nan-etsu 

Centro de Saúde 

e Bem-Estar de 

Tannan 

Consulta sobre o 

desenvolvimento infantil 

Consultas sobre o 
desenvolvimento 
infantil e sobre 

crianças 
portadoras de 

deficiência 

É necessário 
agendar um 

horário 
De segunda à 

sexta 
 8:30 às 17h15 

0778- 

22-3628 

Shimin 

PlazaTakefu 

4F 

Centro de Apoio 
ao 

Desenvolvimento 
da Criança 

Nanairo 

Consulta sobre educação 

Consulta sobre a 
educação da 
criança e do 
estudante 

De segunda à 
sexta 9:30 às 

16:30. 
Fora do horário 

apenas com 
reserva 

0778- 

21-3911 

Shimin 

Plaza 

Takefu 4F 

Secretaria de 
Educação 

Consulta sobre 

desenvolvimento e criação 

de filhos 

Consulta sobre 
preocupações 

sobre o 
desenvolvimento 

infantil 

Reserva 
obrigatória 
(atendimento 
disponível fora 
do horário) 
De segunda à 
sexta 8:30 às 
17:15 

0778- 

22-3977 

Shimin 

PlazaTakefu 

4F 

Divisão de 
Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

Consulta gratuita sobre assuntos relacionados ao lar e a criança
 De acordo com o conteúdo da consulta, ligue diretamente ou vá pessoalmente. As consultas serão atendidas por 
especialistas de cada assunto. Os dados informados na consulta serão mantidos em sigilo.

Criar filhos causam diversas preocupações e muitas inseguranças. Você tem com quem conversar sobre esses 
assuntos? Não guarde essas dúvidas dentro de você.  



Tipo da consulta Conteúdo Horário 

Telefone 

para 

consulta 

Local 
Agência 

responsável 

Consulta para 

jovens 

Consulta voltada para 

as preocupações dos 

jovens 

De segunda à sexta, 

das 8:30 às 17h15 

(atendimento por 

secretária eletrônica 

nos sábados, 

domingos, feriados e 

durante a noite)

0778- 

23-6699 

Prefeitura de 

Echizen 5F 

Centro de 

Proteção Juvenil 

de Tannan 

Unidade de 

Nanetsu

Consulta de 

direitos 

humanos 

Direitos humanos 

(bullying e abuso), etc. 

3ª terça-feira do mês 

9:00 às 12:00 

Consulte  

o 

Ministério 

da Justiça 

Prefeitura de 

Echizen 1F 

Comitê de 

Proteção dos 

Direitos Humanos 

Segunda à sexta, das 

8:30 às 17:15 

0778- 

22-0194 

Escritório 

Regional de 

Assuntos 

Jurídicos de 

Fukui, Filial de 

Takefu 

Escritório 

Regional de 

Assuntos 

Jurídicos de 

Fukui, Filial de 

Takefu 

Associação de 

consulta sobre 

crianças 

Sobre cuidados infantis, 

crescimento e 

desenvolvimento da 

criança, etc. 

Reserva obrigatória 
0778- 

24-2221 

Shimin 

PlazaTakefu 4F 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Orientações 

Nobinobi/ 

Zousan 

Como lidar com o 

desenvolvimento 

infantil, etc. 

Sem data 

determinada, reserva 

obrigatória 

0778- 

24-2221 

Shimin 

PlazaTakefu 4F 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Seminário para 

crianças de 5 

meses 

Consulta sobre 

cuidados infantis para 

pais com crianças de 5 

meses de idade 

1 vez por mês 

Recepção: 

das 9:30 às 11:30 

Notificação individual 

para o público-alvo 

0778- 

24-2221 

Shimin 

PlazaTakefu 3F 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Sala de aula de 

Introdução 

alimentar 

Sala de aula sobre 

Introdução Alimentar e 

nutrição para bebês. 

1 vez por mês 

(Reserva obrigatória) 

Recepção: 9:55 às 

10:00

0778- 

24-2221 

Pelo aplicativo 

Zoom 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Consulta sobre 

questões 

Consultas sobre 

dificuldades 

emocionais, como 

depressão 

Mensal na 2ª 

segunda-feira do 

mês (reserva 

obrigatória) 

0778- 

24-2221 

Divisão de 

Aprendizagem 

ao Longo da 

Vida 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 



emocionais ( nos feriados e no 

obon será na 

seguinte 2  feira):・

18:00  ・19:00 

Todas as segundas-

feiras (fechado nos 

feriados, feriado do 

obon e feriado do fim 

e começo do ano) 

Das 10:00 às 16:00 

0778- 

42-3939 

Centro de Bem-

Estar Social 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Consulta sobre 

criação de filhos 

Preocupações e 

inseguranças sobre os 

cuidados infantis 

De segunda à sexta 

(exceto o feriado do 

fim e começo do ano) 

Das 8:30 às 17h15 

0778- 

24-2221 

Prefeitura de 

Echizen 2F 

Divisão de 

Promoção da 

Saúde 

Todos os dias 

(exceto o feriado do 

fim e começo do 

ano) 

Das 9:30 às 17:30 

0778- 

23-8211 

090- 

9761-9436 

Shimin 

Plaza takefu 3F 

(Tengu-chan 

Hiroba)

Centro Infantil 

Pinóquio

De segunda à sexta 

(exceto o feriado, 

feriado compensado 

e feriados do fim e 

começo do ano) 

Das 10:00 às 15:00

0778- 

23-6318 

Jardim de 

infância de 

Kunitaka 

Centro de Apoio 

de Criação de 

Filhos Regionais 

Formacion 

0778- 

42-2511 

Nintei Kodomo-

en de Awatabe 

Centro de Apoio 

de Criação de 

Filhos Regionais 

Imadate 

Consulte 

Página 10 

Creches da 

cidade 
Cada creche 

De seg. à sex 

(exceto o feriado do 

fim e começo do 

ano) 

Das 10:00 às 15:00 

090- 

3764-0862

Shopping 

Center 

SIPY 2F 

Centro de Apoio a 

criação de filhos 

Ichiyo 

2ª 4ª 5ª  

(exceto feriados ,final 

e início de ano) 

Das 10:00 às 15:00 

0120-54-

3415 
Hearts Takefu  

Hearts Kids 

Takefu 

Consulta sobre 

educação 

Preocupações e 

inseguranças sobre a 

criação das criaças 

3ª sexta-feira de todo 

mês 

A partir das 15:00 

Disponível além 

desse dia também

Consulte 

Página 12 

Cada pré-escola 

privada 

Cada pré-escola 

privada 



Consulta de 

segurança 

policial 

Consulta sobre 

incidente, acidente, 

perseguidor, etc. 

Todos os dias, das 

8:30 às 17:15 

(durante a noite 

também OK) 

0778- 

24-0110 

Delegacia de 

Polícia de 

Echizen 

Delegacia de 

Polícia de Echizen 

Consulta de 

preocupações 

Consulta sobre 

preocupações com o 

local de trabalho, lar, 

relacionamento com as 

outras  pessoas, etc. 

De 2a ~6a  

Das 8:30 às 17:00 

0778- 

22-8500 

Shimin 

PlazaTakefu 4F 

Conselho de Bem-

Estar Social 

Consulta 

jurídica 
Consulta com advogado 

1ª e 3ª quinta-feira 

do mês 

Das 9:30 às 12:00 

Recepção: 8:30 

até 10 pessoas 

0778- 

22-8500 

Shimin 

PlazaTakefu 4F 

Conselho de 

Bem-Estar Social 

Consulta sobre 

crianças 

portadoras de 

deficiência 

Consulta sobre a 

utilização de serviços 

de bem-estar 

De segunda à sexta, 

das 8:30 às 17:00 

0778- 

22-8500

Shimin 

PlazaTakefu 4F

Conselho de 

Bem-Estar Social 

Apoio ao Lar da 

Criança 

Diversas consultas 

sobre a criança, como 

dificuldades de cuidar, 

abuso, não 

comparecimento à 

escola, etc. 

Todos os dias, das 

9:00 às 17:15 

Em caso de 

emergência, também 

atendemos durante a 

noite 

0778- 

43-5514 

Instituição de 

Cuidados 

Infantis Ichiyo 

Centro de Apoio a 

criação de filhos 

Ichiyo

Consulta sobre 

saúde da 

mulher 

Consulta sobre os 

problemas de saúde da 

mulher, como 

infertilidade, 

menstruação irregular, 

gravidez, contracepção, 

etc. 

Segunda e quarta, 

das 13:30 às 16:00 
0776- 

54-0080

Associação de 

Enfermagem da 

Província 

Associação de 

Enfermagem da 

Província 

Consulta sobre  

violência sexual 

Consulta sobre  

violência sexual 

Atendimento 24 

horas, 365 dias 

0776- 

28-8505

Hospital 

Saiseikai de 

Fukui 

Centro de 

Resgate de 

Violência Sexual 

Fukui Hinagiku 

Consulta do 

consumidor 

Consulta sobre  

questões do 

consumidor 

De segunda à sexta 

Das 8:30 às 17:00 

0778- 

22-3773

Shimin 

PlazaTakefu 4F

Centro do 

consumidor 



Os casos de abuso infantil estão aumentando. Existem casos dolorosos em que uma vida jovem é tirada pelo 
abuso dos pais. 

Como acontece dentro de um ambiente familiar, não é tão facilmente detectado, mas com a denúncia de 
pessoas corajosas que estão ao redor, é possível salvar a vida e o emocional da criança, bem como a vida dos 
pais. 

Q. O que é “Abuso infantil”? 

É o ato impróprio cometido pelo adulto (pais, etc.), que 
na realidade têm o papel de proteger a criança 
psicologicamente e fisicamente.  
Existem 4 tipos de abusos: 
1. Abuso físico 

Atos que causam perigo à vida e a saúde, como 
bater, chutar, queimar com cigarro, agitar 
bruscamente o bebê, etc. 

2. Abuso sexual 
Atos como ter relações sexuais com a criança ou 
forçar atos sexuais, mostrar genitais ou relações 
sexuais, tirar fotos pornográficos da criança, etc.

3. Negligência (negligenciar/recusar a proteção) 
Atos que comprometem o estado de saúde e de 
segurança, como não adotar medidas apropriadas 
mesmo que se machuque ou fique doente, sair 
frequentemente largando o bebê em casa, viver 
em um ambiente extremamente sujo, etc. 

4. Abuso psicológico 
Atos que ferem psicologicamente, como falar 
repetidamente algo que fere a mente da criança, 
ignora-la, tratar com extrema diferença perante os 
outros irmãos, etc. 
Cometer atos de violência ao cônjuge na frente da 
criança. (causa um trauma psicológico grave para 
a criança) 

Q. Existe algum sinal de alerta para abuso? 

- Escutar, quase toda noite, o choro e grito da criança, 
e barulho de agressão. 
- Existem muitos machucados anormais. 
- As roupas e o corpo estão sempre extremamente 
sujos. 
- Sai frequentemente, largando a criança pequena em 
casa. 
- Fica extremamente com medo dos pais (tutor). 
- A criança é extremamente inexpressiva. 

A disicplina é importante, além disso, todo envolvimento 

que seja prejudicial ou inadequado para a prória criança 

é considerado abuso. Emendas à lei, adicionam ação 

disciplinar à punição corporal. 

Q. Onde devo consultar ou entrar em contato? 

Entre em contato com o Gabinete de Consulta Geral 
sobre Criança e Criação de Filho, Centro de Apoio ao 
Lar da Criança, Comitê da Criança Civil do Distrito ou 
no Escritório de Consulta da Criança da Província, 
Centro de Saúde e Bem-Estar de Tannan, etc. Em caso 
de emergência, a polícia também está disponível para 
consultas. 
Nessas instituições, manteremos rigorosamente o 
sigilo sobre quem consultou e/ou denunciou. Se 
perceber alguma coisa estranha, mesmo que seja 
pequena, consulte-nos. 

As crianças não conseguem pedir socorro por conta 
própria. Se perceber alguma coisa estranha, entre 
em contato.

 Gabinete de Consulta Geral sobre Criança e Criação de Filho 

Atendemos consultas sobre diversos problemas relacionados à crianças menores de 18 anos. 
As consultas podem ser recebidas por telefone, carta, entrevista, etc. Dependendo do assunto, estaremos 
indicando instituições especializadas e iremos trabalhar em conjunto com as instituições indicadas. 
★ Shimin Plaza Takefu 4F  0778-22-3628 

 Centro de Apoio ao Lar da Criança - Ichiyo 
Realizamos consultas sobre assuntos relacionados a criança menor de 18 anos. Principalmente assuntos que 

precisam de conhecimento específico e tecnologia.  

★ Echizen-shi Yukimatsu-cho 26-2-2 Tel-0778-43-5514 

Q. O que devo fazer se não for abuso? 

A instituição que receber a consulta determinará se é 
abuso ou não. Mesmo que seja determinado que não 
era abuso pelo resultado das investigações, você não 
será responsabilizado por isso. 

* A reforma do Centro de Saúde e Bem-Estar começará em outubro. Estamos trabalhando no ajuste dos locais de 
atendimentos durante esse período. 



 Delegacia de Polícia de Echizen 

Atendemos denúncias e consultas de urgência. 

★ Divisão de Segurança do Cotidiano 0778-24-0110 

Escritório de Consulta de Bem-Estar Geral da Província 

Atendemos consultas sobre diversos problemas da criança menor de 18 anos. Os profissionais especializados, 

tais como agentes de bem-estar infantil, psicólogos clínicos, psiquiatras e pediatras realizam as consultas, 

diagnósticos e fornecem orientações. 

Além disso, quando necessário, são tomadas algumas medidas de proteção como manter a criança 

temporariamente em um abrigo. 

★ Fukui-ken Fukui-shi Koyo 2-3-36 0776-24-5138 
★ Disque 189 de qualquer lugar do Japão  



Parques Municipais 
Os parques municipais estão disponíveis em diversos lugares da cidade. 
Entre em contato com a Divisão de Planejamento Urbano (0778-22-3012) para informações sobre os parques 
próximos e suas características. 

No. Nome do 
parque Principais instalações de playground Endereço Categoria 

1 Parque 
Hoyama 

Playground integrado, balanço, gangorra, cesta de 
basquete, jungle gym, instalação de descanso e 
banheiro 

Hoyama-cho10 - 13 ~ 
15, 11-1 

Vizinhança 

2 Parque 
Murasakishikibu 

Jardim japonês, Flor Treliça de Wisteria, campo de 
gramado e banheiro 

Higashisenpuk-ucho, 
369 

3 Parque 
Murakuni 

Playground integrado, escalada em corda, caixa de 
areia, área de descanso e banheiro Murakuni, 3 -22 – 1 

4 Parque Hiraide 
Escalada em corda, escorregador, cesta de basquete, 
caixa de areia, trave de futebol com alvo, área de 
descanso e banheiro

Hiraide, 3-2901 

5 Parque Central 
de Imadate 

Balanço, escorregador, gangorra, caixa de areia, área 
de descanso, corda de Tarzan, campo gramado e 
banheiro※

Nooka-cho, 29-4 ~ 9 

6 Parque 
Imadatenanbu 

Balanço, escorregador, gangorra, caixa de areia,  
área de descanso e banheiro Iwamoto--cho, 1-12 

7 Parque 
Sayamahime Balanço, escorregador, jungle gym e banheiro Awatabe-cho, 104-5 

8 Parque Kojiro Jardim japonês, área de descanso, campo gramado e 
banheiro Kitasakashita-cho, 5-23 

9 Parque Iehisa 
Sports 

Playground integrado, brinquedo de mola para 
playground, área de descanso e banheiro※ Iehisa-cho, 105-1 

Distrital 
10 

Parque Uryu 
Mizu to 

Ryokuchi 

Campo gramado, área de descanso, playground 
integrado, corda de Tarzan, balanço, equipamento 
para saúde e banheiro※

Uryu-cho, 19-7-1 

11 Parque 
Ashiyama Mirante, calçadão, área de descanso e banheiro※ Murakuni, 72 a 74 

Integrado 
12 Parque 

Shirosaki 
Escorregador de rolinhos, playground integrado, área 
de descanso, campo gramado e banheiro※

Shirosaki-cho, 35, 37, 
38, 68 e 69 

13 Parque Washi 
no Sato Mirante, calçadão e banheiro Otaki-cho, 48-50 

14 Parque Geral 
de Tannan 

Playground integrado, trampolim, balanço, campo 
gramado, área de descanso e banheiro※ Haguri-cho, 50-4 

15 
Parque 

Esportivo de 
Takefuhigashi 

Playground integrado, balanço, gangorra, área de 
descanso e banheiro 

Miyadani-cho, 22, 23 e 
35 Nishio-cho, 31 ~ 35, 
44 e 45 

Esporte 

16 Parque Central 
de Takefu 

Playground integrado, balanço, cesta de basquete, 
campo gramado, tênis de parede, equipamento para 
saúde, trampolim macio, instalação de lazer indoor, 
campo gramado, lanchonetes, instalação de 
playground para bebês , área de descanso e 
banheiro※

Takase, 2 Chome 

17 

Parque 
Hinogawa 

Kasen 
Ryokuchi 

Caixa de areia, campo gramado e banheiro,  
área p/churrasco Horikawa-cho, 6 Espaço 

verde 

18 Parque Kakyo Mirante, área de descanso (o banheiro pode ser 
utilizado do parque Sayama que fica perto) Awatabe-cho, 17 Beleza 

cênica 

※ Possui espaço para trocas de fraldas

※  Para mais informações sobre o local, pesquise no Guruguru Map de Echizen. 
https://www.sonicweb-asp.jp/echizen/index

Aqui está o código QR 



Salão da exposição das bonecas de crisântemos foi desmontado 

                                                Previsto para ser concluído em agosto 

Vamos ao Takefu Ch Kouen com a família!
O Parque Takefu Chū  foi renovado e tornou-se uma praça que pode ser desfrutada por toda a família. 

Para mais informações, consulte aqui. 
“Asobi no Ehon” 
www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/kouen/tyuuoukouenn＿d/fil/zenntaiban.pdf 
https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/tyuuoukouenn＿d/fil/heimenzu.pdf
Parque Takefu Chuou Kouen, Daruma-chan Hiroba 



Tenguchan 

 HirobaHP

＝Local coberto para desenvolver a independência da criança divertindo-se com os pais＝

Pode ser utilizado por crianças até aproximadamente 
12 anos de idade. São 3 áreas divididas por idade e 
tipos de brincadeira, cujos nomes foram retirados do 
livro ilustrado do escritor Kako Satoshi.

Dondokodon no Heya 
Área para movimentar o corpo

（de 3 a 12 anos）

101 chan no Heya 
Área para brincar com as mãos e 
usar a cabeça (de 3 a 6 anos)

Saachan, Yuuchan no Heya 
Área para deitar e rolar 

(de 0 a 2 anos) 

〇End: Echizen-shi Fuchu 1-11-2 (Shimin Plaza Takefu 3F)
〇Horário de funcionamento: 9:30 às 17:30
〇Fechado: Final e começo de ano (28 de dezembro até 3 
de janeiro)
〇Informações: Para mais detalhes

TEL: 080-3740-1095 acesse ⇒⇒⇒
Instagram

★101 chan no Heya é realizado pela NPO 
Children´s Center Pinoquio.O Centro está 
implementando um projeto regional de apoio à 
criança e apoio ao usuário (página 20). 
Consultas sobre crianças e criação infantil, 
fique à vontade para ligar: 
☆Informações TEL：0778-23-8211 
☆Exclusivo para consultas TEL: 090-9761-9436



※1  Exceto nos meses 4, 1, 2. 
※2  Esse evento será realizado nos meses 4, 7, 10 a partir do ano Reiwa 5 em janeiro. (Ano Reiwa 5, 1º de janeiro no 
4º sábado) 

Conteúdo Data e horário de realização Público-alvo 

Daruma-chan to asobo (Vamos 

brincar com o Daruma-chan) 
1º sábado do mês, das 14:00 às 15:00 

A partir de 0 anos até 2º ano do 

Ensino Fundamental (Shogakko) 

O corvo carpinteiro 

(Teatro de papel do Corvo) 
2º sábado do mês, das 14:00 às 16:00 Qualquer pessoa 

História com kamishibai 3º sábado do mês, das 14:00 às 15:0 Qualquer pessoa 

Papipupepo ongakukai (Concerto 

Papipupepo )※1
4º sábado do mês  das 14:00 às 15:00 Qualquer pessoa 

Kako san wo tanoshimou 4º domingo do mês das 14:00 às 14:30  Qualquer pessoa 

Brincadeiras na natureza※2 5 sábado do mês, das 14:00 às 15:30 
A partir de 4 anos até as séries 

iniciais do primário 

★～Issho ni asobou～Kaminarichan no ouchi     Takase 2-7-24 (ao lado da Biblioteca Central lado Leste) 
É uma instalação que proporciona às crianças um ambiente de aprendizagem das árvores, através do contato 

com os brinquedos de madeiras, sentindo o afeto enquanto desenvolve a sua curiosidade e imaginação. Na 
instalação, há brinquedos de madeiras para que possam brincar livremente. 
Horário de abertura: das 9:30 às 17:30  Fechado: feriado do fim e começo do ano (do dia 28 de dezembro até 4 
de janeiro) 
※O horário de funcionamento está sujeito a alterações para evitar a propagação de nova infecção do vírus corona 

Instalações ao redor

★Kako Satoshi Furusato Ehonkan “Raku”            Takase 1-14-7, Telefone: 0778-21-2019 
Temos o “Ehon no heya (Sala dos livros ilustrados)”, onde há livros ilustrados e teatro de papel disponíveis para 

ler, o “Moto no e wo miru heya (Sala para ver os desenhos originais)” onde cópias das imagens originais estão 
expostas, e o “Asobi no heya (Sala de brincar)” onde você pode se transformar em um personagem de um livro 
ilustrado. Além disso, são realizados eventos como contação de histórias de livros ilustrados e trabalhos de 
artesanato. 
※A partir de 1º de abril o uso de produtos de transformação será suspenso por causa do corona vírus.  
Horário de funcionamento 10~18h. Fechado às terça-feiras, nos feriados nacionais no final e início de ano(28/12~4 
/1), 



※ Por causa da pandemia do corona vírus o horário dos eventos poderão ser alterados 

Local Disponibilidade de 
uso da biblioteca Eventos direcionados para crianças 

Biblioteca 

Municipal 

Chuou  
Uma pessoa pode 

utilizar até 15 livros. 

Livro ilustrado 
Livro infantil 

Livro educativo 
Revistas 

CD de músicas 
DVD de animes, etc. 

Teatro de papel 
Outros 

・Tanoshii kamishibai (teatro de papel divertido) 
1º sábado de todo mês, a partir das 10:30 
・Ohanashi no kai (leitura de livros ilustrados, brincadeira com as mãos, etc.) 

2º e 4º sábado de todo mês, a partir das 10:30 
・Kids Land (brincadeira com artesanato) 

3º sábado de todo mês, a partir das 10:30 
・Kisetsu no ohanashi anone 

5º sábado de todo mês, a partir das 10:30 

Biblioteca 

Imadate 

・Mukashi asobi to kamishibai (brincadeira tradiçional japonesa, artesanato, 
etc.) 
1º sábado de todo mês, a partir das 14:00 
・Ohanashi otanoshimikai (leitura de livros ilustrados, teatro de papel, 
artesanato) 
2º sábado de todo mês, a partir das 14:00 
・Kodomo eigakai to kisetsu no origami (filmes infantis e origami da estação) 
3º sábado de todo mês, a partir das 14:00 
・Kodomo Land (leitura de livros ilustrados e artesanato) 
4º sábado de todo mês, a partir das 14:00 

O cartão de utilização pode ser feito a partir de 0 anos.

Biblioteca

Horário de funcionamento
Biblioteca Municipal Chuo                                          Takase 2-7-24 (0778-22-0354) 

Horário de 
funcionamento 

Terça, sábado, domingo e feriado: das 9:30 às 18:00 
Quarta, quinta e sexta: das 9:30 às 19:00 

Fechado 

Segunda-feira (exceto no feriado) 
Dia de organização interna (1ª quinta-feira de todo mês, exceto no feriado) 
Feriado do final e começo do ano (do dia 29 de dezembro até 3 de janeiro do ano seguinte) 
Dia fechado para manutenção especial 

Biblioteca Imadate                                                Sadatomo-cho 21-3-1 (0778-43-0229) 

Horário de 
funcionamento 

Das 9:30 às 18:00 
Apenas sexta-feira: das 9:30 às 19:00 

Fechado 

Feriado 
Segunda-feira 
Dia de organização interna (4ª quinta-feira de toda semana) 
Feriado do final e começo do ano (do dia 29 de dezembro até 3 de janeiro do ano seguinte) 
Dia fechado para manutenção especial 

Tabela de horário de funcionamento 

 Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom. 
Biblioteca 
Municipal 

Chūo 

Abertura Fechado

※1 

9:30 

Fechamento 18:00 19:00※2 18:00 

Biblioteca 
Imadate 

Abertura 
Fechado 

9:30 

Fechamento 18:00 19:00 18:00 

※1 caso segunda-feira seja feriado, funciona normalmente. 
※2 caso seja feriado, até às 18:00. 

 Biblioteca disponível para utilização/ Informativo de eventos 



Telefone de consulta médica de emergência para crianças “#8000” (ou 0776-25-9955) 

Quando a criança adoece de repente e não se sabe se é melhor levar ao hospital imediatamente ou se é 
melhor observar a situação até a manhã do dia seguinte. Em casos como esse, é possível receber 
aconselhamento pelo telefone acima.  
★ Horário de consulta:    de segunda à sábado, das 19:00 às 9:00 do dia seguinte 

    de domingo e feriado, das 9:00 às 9:00 do dia seguinte (incluindo o feriado do final 
e começo do ano, do dia 30 de dezembro até 3 de janeiro do ano seguinte) 

★ Conteúdo da consulta:  Sobre doenças repentinas da criança 
(Atenção)    ・Não atendemos consultas sobre o método de tratamento de doenças crônicas ou 

cuidados infantis. 
・A consulta médica de emergência é um aconselhamento por telefone, e não um 
diagnóstico e/ou tratamento.

 Sobre o Centro de Emergência para Crianças da Província de Fukui 

Um pediatra realizará a consulta. Realize as consultas no Centro de Emergência em casos de doenças 

repentinas da criança durante a noite ou nos feriados. 

★ Horário de exame:  de segunda à sábado, das 19:00 às 23:00 

    de domingo e feriado, das 9:00 às 23:00 (incluindo o feriado do final e começo do ano, 

do dia 30 de dezembro até 3 de janeiro do ano seguinte) 

★ Local:             Fukui-shi, Joto 4 - 14 - 30  (ao lado leste do Centro de Saúde de Fukui 2F) 

            Localizado dentro do Centro de Emergência para feriados de Fukui-shi  

★ Telefone:           0776-26-8800 

★ Observações: ・Poderá ser examinado por um pediatra. 

・Para tratamentos cirúrgicos como batida na cabeça, queimaduras e fraturas, passe 

na consulta do hospital de emergência. Caso tenha engolido objetos estranhos, ligue 

antes de comparecer, pois dependendo do caso pode haver possibilidade de não ser 

atendido no local. 

・A partir do dia seguinte, certifique-se de consultar o médico que sempre costumar ir, 

dentro do horário de atendimento comercial. 



 Médico em serviço para exame nos feriados (das 9:00 às 17:00) 

São designados médicos de plantão para atender as doenças de emergência nos feriados. Para emergência 

pediátrica, ligue para verificar com o médico de plantão antes de passar pela consulta, pois pode ser que não seja 

possível atender no ambulatório pediátrico.

Verifique nos seguintes números para os médicos em serviço, Associação Médica: 0778-24-1400 e no Corpo de 

Bombeiros 0778-21-8877.

As informações também estão disponíveis no site da cidade de Echizen. http://www.city. echizen.lg.jp

 Sobre o Hospital de Serviços Noturnos de Emergência Pediátrica 
Caso seja necessário internação emergencial no período noturno para a criança, existe o “Projeto de Apoio 

Médico de Emergência Pediátrica” que é feito através de um sistema de rota para hospitais. 

Dia da 

semana 

Nome do hospital em 

serviço 
Horário de atendimento Localização 

Número de 

telefone 

Seg. 
Hospital Cruz Vermelha 

de Fukui Nisseki 

Até às 23:00, passe pela 

consulta do Centro de 

Emergência para 

Crianças de Fukui. 

Após às 23:00, passe pela 

consulta no hospital em 

serviço. 

Fukui-shi Tsukimi 2-4-1 0776-36-3630 

Ter. 
Hospital Saiseikai de 

Fukui 

Fukui-shi Wadanaka-cho 

Funabashi 7-1 
0776-23-1111 

Qua. 
Hospital Provincial de 

Fukui Kenritsu 
Fukui-shi Yotsui 2-8-1 0776-54-5151 

Qui. 
Hospital Cruz Vermelha 

de Fukui Nisseki 
Fukui-shi Tsukimi 2-4-1 0776-36-3630 

Sex. 
Hospital Saiseikai de 

Fukui 

Fukui-shi Wadanaka-cho 

Funabashi 7-1 
0776-23-1111 

Sáb. 
Hospital Universitário 

de Fukui 

Eiheijicho 

Matsuokashimoaizuki 23-3 
0776-61-3111 

Dom. 
Hospital Provincial de 

Fukui Kenritsu 
Fukui-shi Yotsui 2-8-1 0776-54-5151 

Médico de plantão nos feriados, Código QR 



Nome do hospital Endereço Telefone Principais especialidades médicas 
● Lista dos Hospitais de Echizen

★ Região leste

Hayashi Byouin Fuchu 1-3-5 0778-22-0336 

Clínico geral, cirúrgico, Ortopedia, 
Gastroenterologia (clínico e cirúrgico), 
Neurocirurgia, Neurologia, Angiologia, 
Pneumologia, Oftalmologia, Fisioterapia, 
Urologia, Cirurgia Plástica, Radiologia, 
Anestesiologia, Problema renal 

Clinica Satou Iki iki Fuchuu 1-4-20 210310 
Clínico geral,Ortopedia、
Gastroenterologia(endoscopia e 
colonoscopia) 

Kuwabara Shinryo 
Naika Clinic 

Fuchu 2-3-22 0778-21-1161 
Psiquiatria, Neuropsiquiatria 

Maruka Seikei Geka 
Naika 

Azuma-cho 2-8 0778-22-1317 
Clínico geral, Cirúrgico, Ortopedia, 
Fisioterapia 

Imoto Sanfujinka Horikawa-cho 6-25 0778-23-3541 Clínico geral, Ginecologia e Obstetrícia 

Sasashita Jyosanjyo Horikawa-cho 7-5 0778-24-3841 Ginecologia e Obstetrícia 

Okumura Ganka 
Byouin 

Tennou-cho2-22 0778-24-2016 Oftalmologia 

Nakamura Byouin Tennou-cho 4-28 0778-22-0618 

Pediatria, Clínico Geral, Angiologia, 
Urologia, Cirúrgico, Ortopedia, 
Radiologia, Neurocirurgia, 
Gastroenterologia, Endocrinologia, 
Neurologia, Ginecologia, Oftalmologia, 
Fisioterapia, Pneumologia, Pneumologia 
cirúrgica,Cirurgia Plástica, Cirurgia 
Cardiovascular, Otorrinolaringologia 

Sun Life Clinic Hourai-cho 6-24 0778-22-8835 Clínico geral, Ortopedia 

★ Região Oeste 

Seki iin Kyo-machi 3-1-33 0778-22-0103 Clínico geral, cirúrgico, gastroenterologia 

Horikawa Iin Honda 1-6-7 0778-24-3850 Otorrinolaringologia, pediatria, alergia 

Tsukioka Iinn Honda 1-10-18 0778-23-0220 
Gastroenterologia(estomago, intestino), 
clinico geral 

Fukuda Ichouka Geka Takase 1-33-8 0778-22-8855 
Gastroenterologia, clínico, cirúrgico, 
pediatria, ortopedia, coloproctologia 

Aiki Byouin Chuou-2-9-40 0778-22-1607 
Clínico geral, pediatria, gastroenterologia, 
angiologia, pneumologia, coloproctologia 

Nojiri Iin Hiraide 1-12-37 0778-22-5108 Clínico geral, pediatria 

Takefu Kinen Byouin Komatsu 2-7-25 0778-22-2887 Psiquiatria, clínico geral, neuropsiquiatria 

Hirai Iin Shin-cho 8-1-11 0778-25-4118 Clínico geral, gastroenterologia 



★ Região Sul 

Hayashi Naika 
Geka 

Wakatake-cho 7-5 0778-21-0111 
Clínico geral, cirúrgico, pneumologia 
clínica, gastroenterologia clínica 

Nanbu Ganka Clinic Aoba-cho 1-30 0778-21-2111 Oftalmologia 

Iwahori Medical 
Oficce 

Shinmei-cho 4-12 0778-22-0385 
Pediatria, urologia, clínico geral, 
gastroenterologia 

 Yoshida Hifuka Iin Himekawa 2-3-3 0778-24-5532 Dermatologia 

Fujii Iin Bunkyo 1-6-28 0778-23-3211 
Clínico geral, ginecologia e obstetrícia, 
gastroenterologia, pneumologia, 
angiologia, pediatria 

Hashimoto Seikei 
Clinica Ortopédica 

Higashi Senpuku-
cho 23-16 

0778-23-2112 Ortopedia, reumatologia, fisioterapia 

Tsutikawa Ortopedia Tsunehisa-cho 8-1 0778-22-5280 Ortopedia, fisioterapia 

★ Região Yoshino 

Clínica Hirai  
Oftalmologia 

Shibahara 4-10-28 0778-21-3755 
Oftalmologia, clínico geral, pneumologia, 
gastroenterologia, gastrointestinal, 
angiologia, pediatria 

Clínica Kouno 
Otorrinolaringologia 

Shibahara 5-11-1 0778-21-2113 Clínico geral, otorrinolaringologia 

★ Região Kunitaka 

Takefu Clinic Murakuni 3-1-12 0778-29-1212 Clínico geral, angiologia 

Clínica Geral 
Shimizu  

Kunitaka 1-3-12 0778-21-0101 
Clínico geral, cirúrgico, ortopedia, 
dermatologia, pediatria 

ClínicaToubu 
Clínico geral   

Yokoiti-chou 6-3 0778-32-1155 
Clínico geral, cirúrgico, gastroenterologia, 
ortopedia, pediatria, coloproctologia, 
dermatologia, angiologia, urologia 

 Clinica Yamamoto 
Otorrinolaringologia 

Shou-cho 1-1 0778-23-1187 Otorrinolaringologia, alergia 

Hospital Kasahara 
Byouin 

Tsuka-cho 214 0778-23-1155 
Cirúrgico, clínico geral, ginecologia, 
gastroenterologia, ortopedia, 
coloproctologia, fisioterapia, radioterapia 

Kimura Pediatria Uryu-cho 29-1-12 0778-25-0020 Pediatria  

★ Região Oomushi 

 Clinica Seibu 
Kamiōda-cho 37-10-
1 

0778-23-7788 
Clínico geral, cirúrgico, ortopedia, 
gastroenterologia clínica 

Hirai Dermatologia Kamiōda-cho 49-6-6 0778-25-4112 Dermatologia, cirúrgia plástica 



★ Região Sakaguchi 

Sakaguchi 
Shinryoujyo 

Yuya-cho 24-18-1 
(Centro comunitário 
de Sakaguchi) 

0778-22-
0103(Seki Iin)

Clínico geral, cirúrgico, gastrointestinal 

★ Região Oushio 

Ikebata Byouin Imajyuku-cho 8-1 0778-23-0150 
Clínico geral, cirúrgico, gastrointestinal, 
ortopedia, pediatria, dermatologia, 
fisioterapia 

★ Região Kitahino 

Hashimoto 
Shounika Clinic 

Hoyama-cho 10-5-1 0778-23-8080 Pediatria 

★ Região Kitashinjo 

Kato Iin Kita-cho 30-4 0778-22-2334 
Clínico geral, cirúrgico, gatrointestinal, 
dermatologia 

★ Região Ajimano 

Hagihara Iin Miyadani-cho 36-10 0778-27-1228 
Clínico geral, cirúrgico, pediatria, 
gastrointestinal 

★ Região Shirayama 

Nojiri Iin 
Shirayama 
Shinryojyo 

Shoubudani-cho 19-
8-6 
(dentro da câmara 
do comércio de 
Shirayama) 

0778-22-5108 Pediatria, clínico geral 

★ Região Awatabe 

Sasaki Iin Awatabe-cho 29-33 0778-42-0002 
Clínico geral, gastroenterologia, 
angiologia, pneumologia, pediatria, 
radiologia, fisioterapia 

Imadate Chuou 
Byouin 

Awatabe-cho 33-1 0778-42-1800 

Clínico geral, cirúrgico, ortopedia, 
pediatria, gastrointestinal, pneumologia, 
angiologia, urologia, dermatologia, 
neurologia, ginecologia, oftalmologia, 
radiologia, fisioterapia, 
otorrinolaringologia 

★ Região Okamoto 

Tsugawa Naika 
Clinic 

Iwamoto-cho 2-104 0778-42-3811 Clínico geral, angiologia, reumatologia 

★ Região Minaminakayama 

Hayashi Iin Nooka-cho 21-3 0778-42-0641 Pediatria, clínico geral, dermatologia 



● Dentistas da cidade de Echizen 

Nome da clínica Endereço  Telefone 

★ Região Leste 

Inbe Shika Fuchū 1-4-24 0778-22-5050 

Sakano Shika Iin Fuchū 1-12-28 0778-22-6323 

Naoe Shika Iin Fuchū1-27-6 0778-24-0900 

Tenjyo Shika Iin Tennou-cho 2-24 0778-24-0648 

Hattori Shika Iin Saiwai-cho 3-35 0778-22-1251 

Mizuno Shika Iin Saiwai-cho 4-5 0778-24-1162 

Nishio Shika Iin Kitago 2-12-29 0778-21-1121 

Saitou Iin Kitago 3-5-1 0778-22-0234 

Katayama Shika Iin Katsura-cho 5-22 0778-22-0925 

★ Região Oeste 

Yamamoto Shika Iin Moto-machi 1-12 0778-24-0558 

Hirai Shika Iin Kyou-machi 2-4-5 0778-22-1184 

Iwahori Shika Clinic Heiwa-cho 9-3 0778-29-0648 

Kudō Shika Iin Takase 1-7-15 0778-23-6480 

Mizutani Shika Iin Heiwa 3-8-40 0778-24-3570 

★ Região Sul 

Wakaizumi Shika Clinic Bunkyo 2-12-38 0778-24-3021 

Koizumi Dental Clinic Matsumori-cho 111 0778-21-3222 

Wakita Shika Senpuku-cho 127 0778-21-0100 

★ Região Kunitaka 

Sakashita Shika Iin Murakuni 2-11-31 0778-22-0608 

Asazawa Shika Iin Murakuni 3-7-7 0778-23-0821 

Miyamoto Shika Clinic Murakuni 3-34-1 0778-25-7771 

Seiji Kyousei Shika Clinic Yokoichi-cho 1-5-7 0778-29-0118 

Masunaga Shika Iin Shou-cho 1-4 0778-21-5552 

Mizutani Shika Clinic Nagatoro-cho 7-20-2 0778-43-6480 

★ Região Oomushi 

Sanno Shika Kamioda-cho 23-3-10 0778-24-1766 

Kei Shika Iin Kamioda-cho 49-7-2 0778-23-4618 



★ Região Kitahino 

Hino Shika Clinic Iwauchi-cho 2-1-2 0778-25-6480 

★ Região Yoshino 

Takefu Seikyou Shika Shinryojyo Shibahara 5-8-1-1 0778-22-5666 

Megumi Shika Clinic Honbo-cho 24-26-1 0778-42-8825 

★ Região Awatabe 

Fujii Shika Iin Awatabe-cho 27-40 0778-42-0357 

Yamada Shika Iin Awatabe-cho 33-6-7 0778-43-0345 

Ikeda Shika Awatabe-cho 50-41 0778-42-3435 

★ Região Minaminakayama 

Hasegawa Shika Nooka-cho 20-10-1 0778-43-1525 



● Escolas de Ensino primário de Echizen 

No. Nome da escola Endereço Telefone 

1 Takefu Higashi Shogakko Kokufu 2-9-12 0778-22-0367 

2 Takefu Nishi Shogakko Chuou 2-2-13 0778-22-0408 

3 Takefu Minami Shogakko Takefu Yanagi-cho 13-20 0778-22-0366 

4 Kamiyama Shogakko Hirose-cho 102-43 0778-22-1104 

5 Yoshino Shogakko Honbo-cho 17-1 0778-22-0192 

6 Oomushi Shogakko Takamori-cho 14-15 0778-22-1109 

7 Kunitaka Shogakko Kunitaka 1-15-5 0778-22-1045 

8 Sakaguchi Shogakko Yuya-cho 24-25 0778-28-1808 

9 Oushio Shogakko Imajuku-cho 5-14 0778-22-1293 

10 Kitahino Shogakko Onodani-cho 2-2 0778-22-1095 

11 Kitashinjyo Shogakko Kita-cho 47-6 0778-22-1040 

12 Ajimano Shogakko Ikeizumi-cho 9-1 0778-27-1323 

13 Shirayama Shogakko Tobe-cho 24-2 0778-28-1002 

14 Minaminakayama Shogakko Nakatsuyama-cho 38-13-2 0778-42-0225 

15 Kakkyou Shogakko Awatabe-cho 41-12 0778-42-0045 

16 Fukuma Shogakko Fujiki-cho 12-11 0778-42-1002 

17 Okamoto Shogakko Sadatomo-cho 10-15 0778-42-0101 

● Escolas de Ensino ginasial de Echizen 

No. Nome da escola Endereço Telefone 

1 Man-yo Chugakko Nishio-cho 48-18 0778-27-1258 

2 Takefu Dai Iti Chugakko Hiraide 1-6-1 0778-23-1411 

3 Takefu Dai Ni Chugakko Myouhouji-cho 42-15 0778-23-1422 

4 Takefu Dai Ni Chugakko Sakaguchi Bunkou Yuya-cho 24-25 0778-28-1808 

5 Takefu Dai San Chugakko Murakuni 2-3-56 0778-23-1433 

6 Takefu Dai Roku Chugakko Shiromaru-cho 16-1 0778-22-1462 

7 Takefu Dai Go Chugakko Tobe-cho 36-73 0778-28-1004 

8 Nan-etsu Chugakko Nooka-cho 28-4 0778-42-1870 

● Auxílio nas despesas escolares 
Auxílio para ajudar nas despesas escolares como material escolar e/ou merenda, aos pais de alunos 
que estão com dificuldades financeiras para frequentar a escola. Para maiores informações, ligue para 
a secretaria de educação (tel 0778-22-7452). 

※Para informações sobre os locais, pesquise no site Echizen-shi Guruguru map 
    http://www.sonicweb-asp.jp/echizen/index 


