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1.Instituição Credenciada de Cuidado Infantil
Conforme o [Novo Sistema de Apoio e Criação dos Filhos], as instituições para crianças em idade pré-escolar desta 
cidade são classificadas conforme abaixo. 

① Instituição de educação e cuidado infantil (Nintei kodomoen) 
Instituição com função de pré-escola e creche, bem como apoio regional para criação dos filhos. 

② Creche (Hoikuen) 
Instituição que cuida de criança cujos responsáveis não podem cuidar devido trabalho, etc. 

③ Cuidado infantil de pequeno porte (Shōkibo hoiku jigyō) 
• Instituição para crianças de 0 a 2 anos, que atende pequeno número de crianças (6 a 19 crianças). 
• Após a formatura, prosseguirá em instituição coligada (※) de educação ou cuidado infantil. 

④ Serviço de berçário em empresa (Jigyō shonai hoiku jigyō) 
• Instituição de cuidado infantil para filhos de funcionários da empresa (cota de funcionários), que aceita outras 

crianças da região (cota regional). 
• Voltada para criança de 0 a 2 anos de idade da região e, após a formatura prosseguirá em instituição coligada. 

※ Instituição coligada  Nintei kodomoen, pré-escola ou creche 
(Verificar detalhes sobre instituição coligada na lista de instituições a partir da pág. 31.) 

[Idade e data de nascimento da criança no ano Reiwa 5 (2023) ] 

Idade  Data de nascimento da criança 

0 ano 02 / abril / 2022 ～

1 ano 02 / abril / 2021 ～ 01 / abril / 2022 

2 anos 02 / abril / 2020 ～ 01 / abril / 2021 

3 anos 02 / abril / 2019 ～ 01 / abril / 2020 

4 anos 02 / abril / 2018 ～ 01 / abril / 2019 

5 anos 02 / abril / 2017 ～ 01 / abril / 2018 
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※Consultar pág. 3 para outros 
motivos de inscrição.

Vamos verificar a instituição de cuidado infantil credenciada que poderá utilizar.

[Observação] 
◆ Caso deseje inscrever a criança na classe de 0 ano na [Classificação categoria 3], é necessário verificar a faixa etária 

aceita pela instituição. 
※ Conferir a lista de instituições a partir da pág. 31. 

◆ Para quem deseja inscrever na instituição ③ ou ④ (cota regional), é necessário verificar as instituições coligadas 
para crianças a partir de 3 anos de idade.  

① Creche licenciada ............. Instituição que possui norma própria que é inspecionada e aprovada pela prefeitura.
② Creche corporativa ............ Instituição autônoma que oferece serviço de cuidado infantil conforme vínculo 

empregatício. As vagas são voltadas para filhos dos funcionários (cota de funcionários), 
mas dependendo da instituição fornece cuidado em conjunto com crianças da região (cota 
regional).

③ Outras instituições autônomas ... Instituição que notificou a implementação do serviço de cuidado infantil à prefeitura.
※ A inscrição é feita diretamente na instituição. Detalhes referente a idade, valor, horário de funcionamento, condições de 

ingresso, etc., favor contatar a instituição. 

Caso de inscrição por motivo de 
trabalho dos pais

Creches autônomas 

Opções 

Quantas horas 
trabalha por mês?

Menos de 64 horas Mais de 64 horas  

Quantas horas 
trabalha por mês?

Menos de 64 horas Mais de 64 horas  

Um dos pais está 
trabalhando ou é 

Família monoparental 
e não trabalha 

Um dos pais está 
trabalhando ou é 

Família monoparental 
e não trabalha

Ambos os pais 
trabalham ou é 

Família monoparental 
e trabalha

Trabalho (inclui previsão) Trabalho (inclui previsão) 

Qual a idade da criança? 
Idade no dia 01 de abril de 2023

3 a 5 anos 0 a 2 anos 

Ambos os pais 
trabalham ou é

Família monoparental 
e trabalha 

Poderá utilizar os serviços 
abaixo: 
•Cuidado temporário 
•Utilizará a pré-escola a partir 
de 3 anos completos (somente 
em instituição que aceitar) 
※Verificar a possibilidade de 

admissão diretamente na 
instituição  

Family Support

Poderá escolher entre as 
opções acima

【Classificação categoria 3】

①Nintei kodomoen (função 
creche) 

②Creche 

③Cuidado infantil de pequeno 
porte 

④Serviço de berçário em 
empresa（cota regional）

Poderá escolher entre as 
opções acima

①Nintei kodomoen (função 
creche) 

②Creche 

【Classificação categoria 2】

④Serviço de berçário em 
empresas (cota de funcionário）

Poderá escolher entre 
opções acima

①Nintei kodomoen (função 
pré-escola) 

【Classificação categoria 1】

Pré-escola 

Poderá escolher a 
opção acima

Pré-escola particular 

④Serviço de berçário em empresas
（cota de funcionários）

Entregar o formulário de 
inscrição na respectiva 
instituição.

Entregar o formulário de 
inscrição na Divisão de 
Educação Infantil e Creche. 

Entregar o formulário de 
inscrição na respectiva 
instituição. 

① e ② Entregar o 
formulário de inscrição na 
Divisão de Educação 
Infantil e Creche. 
④Entregar o formulário de 
inscrição na respectiva 
instituição. 
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2.Sobre a classificação
Para utilizar a instituição de cuidado infantil credenciada, é necessário efetuar a inscrição na categoria 2 ou 3. 

Categoria Idade elegível 
(idade em 01/abril/2023) 

Requisito para 
Pais/Responsável Instituição 

Categoria 1※

Criança a partir de 3 anos 
completos até idade pré-escolar 

Não tem • Nintei kodomoen (função pré-escola) 
• Pré-escola 

Categoria 2 Não pode cuidar da 
criança devido 
trabalho, etc. 
(verificar motivo da 
necessidade de 
cuidado infantil) 

• Nintei kodomoen (função creche) 
• Creche 
• Serviço de berçário em empresa (cota 

funcionário) 

Categoria 3 Criança de 0 a 2 anos 

• Nintei kodomoen (função creche) 
• Creche 
• Cuidado infantil em pequena escala 
• Serviço de berçário em empresa (cota 

funcionário/cota regional) 
※ No caso de inscrição em pré-escola particular que não adotou o novo sistema, é desnecessário solicitar a categoria 1. A 

pré-escola, etc., comunicará sobre a solicitação da categoria 1, assim que a matrícula for definida. 

Requisitos para a classificação nas categorias 2 e 3 (motivo da necessidade de cuidado infantil)
Para categoria 2 ou 3, há necessidade dos responsáveis se enquadrarem em um dos itens de 1 a 9 da coluna 
[Motivo da necessidade de cuidado infantil].  

Motivo da 
necessidade de 

cuidado infantil 
Situação do Responsável Período aplicável 

(Período permitido) 

1 Trabalho Trabalha 64 horas ou mais por mês 
(período integral/período parcial/home office) Período que estiver trabalhando 

2 Gravidez/Parto※1 Licença pré e pós-parto  

Do 1º dia do mês da 8ª semana que 
antecede a data prevista do parto, até o 
dia seguinte do final do mês que 
completar a 8ª semana pós nascimento※2

3 Doença / 
deficiência 

O responsável está internado devido à doença, etc. 
ou é deficiente Até se recuperar da doença, etc. 

4 Assistência e 
enfermagem 

Cuida de familiar que necessita de cuidados e 
enfermagem constante 

Até que os cuidados de assistência e 
enfermagem seja desnecessários 

5 Reconstrução pós 
desastre natural 

Em fase de reconstrução devido terremoto, 
incêndio, tempestade, inundação, etc. Até concluir a reconstrução 

6 Busca de emprego Pretende trabalhar, está empenhado em buscar 
emprego, iniciar negócio próprio, etc. 

Até o final do mês do dia que completar 
90 dias※3

7 Estudo/treinamento 
profissional 

Está frequentando faculdade, treinamento 
profissional em instituição de desenvolvimento de 
recursos humanos, etc. 

Até o final do mês da data prevista de 
conclusão/término 

8 Violência infantil/ 
doméstica 

Necessita de proteção devido violência infantil/ 
doméstica Período considerado necessário 

9 Licença parental 
Ao solicitar licença parental, já tem criança 
matriculada na instituição e foi reconhecida a 
necessidade de continuar utilizando a instituição 

Durante o período da licença parental 
(ou neste final de mês) 

※1 Após expirar o “período permitido” a matrícula será cancelada (priorizamos quem utiliza o serviço de cuidado 
temporário [Ichiji hoiku]). Para continuar utilizando a instituição, será necessário efetuar nova inscrição e passar pela 
seleção. 

※2 Em caso de nascimento de gêmeos, será a partir do 1º dia do mês da 14ª semana que antecede a data prevista do parto. 
※3 Entregar o [Atestado de Trabalho] dentro de 90 dias após ingressar na instituição, conforme a norma de utilização 

(carga horária a partir de 64 horas/mês). Caso não entregue o “Atestado de trabalho”, não se enquadre em outro motivo 
de necessidade de cuidado infantil, a matrícula será cancelada. 

◎ Caso não haja vagas, não será possível utilizar a instituição desejada mesmo que se enquadre nos requisitos acima. 
Contamos com a compreensão. 

◎ A pessoa qua pretende se inscrever por motivo de [Trabalho], mas está de licença pré e pós-parto no dia 01 do mês de 
preferência para o ingresso na instituição, o motivo da necessidade de cuidado infantil será [Gravidez/Parto]. 

◎ Pessoa que está na lista de espera, se o prazo para classificação vencer durante o ano fiscal 2023 (exceto por completar 3 
anos de idade) será excluída do processo de seleção. Após o vencimento do prazo de classificação será necessária efetuar 
nova inscrição para categoria 2 ou 3. 
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Sobre período padrão e parcial
A categoria 2 ou 3 é dividida em [período integral], [período parcial] conforme a carga horária de trabalho, etc. dos 
responsáveis. A mensalidade, prorrogação de horário de cuidado da criança, etc. difere conforme essa divisão.
Em geral, no cuidado infantil o período integral é até 11 horas/dia e período parcial até 8 horas/dia (o horário de 
cuidado infantil depende da situação familiar como horário de trabalho, tempo de deslocamento, etc.). 

Motivo que necessita de cuidado 
infantil Período Integral Período Parcial 

Trabalho
Mais de 120 horas por mês※1 Até 120 horas por mês※2Assistência e enfermagem

Estudo / treinamento profissional
Busca de emprego Somente cuidado no período parcial
Gravidez / parto

Possibilidade de escolha pelos Responsáveis conforme a necessidade Doença / deficiência
Reconstrução pós desastre natural
Violência infantil / doméstica
Licença parental Igual à classificação antes de entrar de licença parental 
※1 Os responsáveis que comprovarem trabalho acima de 120 horas/mês se enquadrará no período integral. 
※2 Os responsáveis que não comprovarem trabalho acima de 120 horas/mês, por regra se enquadrarão no horário 

parcial. 
Exemplo: Instituição com horário de funcionamento das 7:00 às 19:00, período integral das 7:00 às 18:00 e 

período parcial das 8:30 às 16:30 

[Sobre o Período parcial] 
• A taxa de prorrogação de horário de cuidado infantil (hora extra) poderá ser cobrada caso ultrapasse o período 

de 8 horas estabelecido pela instituição (consultar o horário de funcionamento das instituições na lista de 
instituições pág. 31 a 38). 

• Caso tenha dificuldade no período parcial, devido à distância de deslocamento, horário de trabalho escalonado, 
etc., a princípio poderá solicitar o período integral (no caso de horário escalonado, favor anexar à tabela de 
escalonamento junto ao Atestado de trabalho na inscrição.). 

 Comprovante de Cadastro
・Após os trâmites de inscrição, será emitido o “comprovante de cadastro”. 
・Necessitará no trâmite, favor não perder.  
・Será enviado junto com a notificação de validação inicial. 
・Para criança matriculada que completar 3 anos de idade e a categoria for alterada de 3 para 2, o “comprovante de 

cadastro” será emitido pela instituição. 

[Alteração no conteúdo ou reemissão do Comprovante] 
Será necessário entregar a ([Formulário 6] Alteração do motivo da Necessidade de educação e cuidado infantil) ou 
([Formulário 8] Remissão do Comprovante de Cadastro). Enviar pelo correio no envelope exclusivo para Divisão de 
Educação Infantil e Creche.  

Horário 
prorrogado

Período parcial 
(8 horas) 

Período integral 
(11 horas) 

Horário de 
funcionamento

Horário prorrogado Horário prorrogado 
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3.Inscrição na instituição credenciada de cuidado infantil

Antes de solicitar a inscrição    
・As instituições têm diferentes características de cuidado infantil; portanto, é necessário visitar a instituição antes 

de efetuar a inscrição. Caso recuse a vaga, poderá causar contratempo na gestão da instituição. Além disso, 
perderá pontos (- 7) para classificação até março de 2024 (durante ano fiscal 2023). 

・A admissão não é feita por ordem de inscrição. Se o número de inscrição exceder o número de vagas disponíveis no 
final do período de inscrição, será realizado o processo de seleção com base nos critérios para classificação. 

・Pessoa que está de licença parental, poderá efetuar a inscrição sob a condição de retornar ao trabalho no mês (ou 
antes) que a criança ingressar na creche. Caso a criança ingresse na creche, será necessário retornar ao 
trabalho no mês que a criança iniciar na creche. 
・A instituição poderá cobrar taxas adicionais de (apoio a atividades, associação de pais, etc.), uniforme escolar, 

ginástica, etc. 
・Pessoa que está com a mensalidade atrasada de irmãos mais velhos, favor regularizar antes de efetuar a inscrição. 

Caso o pagamento não seja confirmado, poderá ser solicitado o plano de pagamento e o termo de compromisso.  
・A inscrição antes do nascimento só é possível em abril. É importante verificar a idade aceita na instituição desejada 

antes de efetuar a inscrição. 
※ Para detalhes, consultar a [15. Lista de instituições] da pág. 31 a 38.  

・Caso necessite de cuidado infantil aos sábados, verificar a condição de cuidado em conjunto aos sábados. 
※ Para detalhes, consultar a [Lista de instituições de cuidado infantil – 2023] da pág. 30. 

Preocupação sobre desenvolvimento, comportamento ou saúde da criança
Caso tenha preocupação referente a deficiência, desenvolvimento (atraso na fala, falta de concentração e outros) ou 

dúvidas quanto à saúde (histórico médico, doença crônica etc.) da criança, favor visitar as instituições junto com a 
criança e consultar o responsável da instituição, antes de efetuar a inscrição. Como há possibilidade da 
instituição não ter estrutura para receber a criança, recomendamos não deixar para última hora. 

Caso a criança necessite de cuidados médicos, favor consultar o Grupo de Orientação da Divisão de Educação 
Infantil e Creche pelo (  053-457-2117). 

Procedimentos

Lista de espera
Aguardar a próxima seleção 

5- A prefeitura de Hamamatsu efetuará a classificação e validação.

3- Preparar 
(preencher) a 
documentação 
de inscrição 

2- Retirar os formulários necessários 
no balcão da Divisão de Bem-estar 
Social da Subprefeitura. 

Kit de 
Inscrição 

1- Visitar as instituições e 
selecionar a preferida

Qual instituição escolher？

Para 
Divisão de Educação 
Infantil e Creche 
Centro de Consulta para 
Cuidado Infantil 

4- Enviar pelo correio o conjunto de documentos necessários para Divisão de Educação Infantil e Creche

Para 
Divisão de Educação 
Infantil e Creche 
Centro de Consulta para 
Cuidado Infantil 

É necessário colar selo no envelope. 
Carimbo de postagem válida até a data limite (referência pág. 6-8) 
Em caso de documentação incompleta a inscrição poderá ser rejeitada
Favor enviar os documentos na sequência solicitada (referência pág. 13）

Classificado
Entrevista para ingressar / início 
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[1ª Seleção]

Cronograma – Inscrição para abril/2023

Candidato na lista de espera em 1º/abril/2023
Será elegível para seleção até março de 2024, exceto em caso de busca de emprego, gravidez/parto, etc. Ao abrir vaga, entraremos em contato por 
volta do dia 18 do mês anterior ao mês do ingresso.
Enviaremos o [Aviso de espera de vaga] somente no primeiro mês (para inscrição efetuada em abril, enviaremos 2 vezes por correio; na 1ª e 2ª 
seleção).
Havendo desistência ou desclassificação após o processo da 2ª seleção, poderá haver nova oportunidade para os candidatos inscritos na 2ª seleção. 
Informaremos por telefone. 
Após o mês de maio, a lista de vagas por idade será divulgada no início do mês anterior ao mês da inscrição. 

Candidato classificado 
O comunicado de determinação da taxa de usuário (de 0 a 2 anos), efetivação da matrícula (somente creche), despesa de refeição (acima de 3 anos 
que se enquadrar) está previsto para ser enviado no final de março. Não havendo problemas na entrevista, a matrícula é efetivada.

Verificar vagas no 
site ¨Pippi¨ 

Alteração da opção de instituição  de 28 (seg) a 30/novembro/2022(qua), das 8:30 às 17:15
※5 Informação sobre as vagas será divulgada no dia 25/novembro/2022 (sex) no site “Pippi”, após as 13h.
※6 Alteração da opção de creche e/ou classificação em caso de irmãos, ligar para o Centro de Consulta para Cuidado 

Infantil.

Distribuição dos formulários  a partir de 03/outubro/2022 (seg)
Disponível na Divisão de Educação Infantil e Creche e no balcão de atendimento da Divisão de Bem-estar social das 
subprefeituras (exceto subprefeitura de Naka) 

Divulgação de vagas  03/outubro/2022 (seg) 
※1 No site “Pippi” após as 13h.

Inscrição pelo correio  de 03/ outubro/2022 (seg) a 27/outubro/2022(qui) [data limite de postagem] 
※2 A inscrição não é por ordem de recebimento; checar atentamente a documentação e enviar no período estipulado. 
※3 No caso de documentação incompleta a inscrição poderá ser invalidada. 
※4 Caso haja necessidade de averiguar os dados da inscrição, o setor abaixo entrará em contato. 

 Centro de Consulta para Cuidado Infantil  053-457-2833 

[1ª Inscrição]

Não deixe de visitar 
as instituições! 

Limite de 
alteração de 
opção de creche: 
1 vez por pessoa
no respectivo 
período

Classificado 

[2ª seleção] Será elegível a família inscrita de 30/janeiro (seg) a 03/fevereiro (sex) de 2023 e a 
família na lista de espera da 1ª seleção. 
※ Para alterar a opção de creche e ordem de preferência, favor efetuar durante o 

período da 2ª inscrição.

Lista de espera 

Classificado 
Seleção em maio
※ Validade da inscrição até março de 2024Lista de espera 

★ Envio do resultado  27/fevereiro/2023(seg) Idem ao ※7

Nova inscrição

Entrevista de 
admissão

[2ª Inscrição]

★ Envio do resultado  11/janeiro/2023 (qua)
※7 ficar atento após esta data.

Divulgação de vagas: 30/janeiro/2023 (seg) Idem a ※1

Inscrição pelo correio: 
De 30/janeiro (seg) a 03/fevereiro (sex) de 2023 [data limite de postagem] Idem ao ※2/※3/※4

Alteração da opção de creche: de 30/janeiro (seg) a 03/fevereiro (sex) de 2023 até às 17:15 
Idem ao ※6  

※8  Informação sobre vagas será divulgada no dia 30/janeiro (seg) no site “Pippi” após as 13h.

Alteração da 
opção de creche 
será limitado a 1 
vez por pessoa,

no respectivo 
período, apenas 

para famílias 
elegíveis à 
1ª Seleção
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Inscrição no meio do ano - Cronograma

Distribuição de formulário: a partir de 03/outubro/2022 (seg) 
Disponível na Divisão de Educação Infantil e Creche e no balcão de atendimento da 
Divisão de Bem-estar social das subprefeituras (exceto subprefeitura de Naka) .

Divulgação do número de vagas e inscrição [no dia 1º do mês anterior ao mês que deseja iniciar] (detalhes na pág.8)
※4 Divulgação no site “Pippi” após as 13h.

Período de alteração da opção de creche e classificação em casos de irmãos 
Durante 2 dias, após 3 dias da data de encerramento da inscrição (detalhes na pág.8)

※5 Alteração da opção de creche e/ou classificação em caso de irmãos, ligar para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil 
053-457-2833

Limite de alteração de 
opção de creche: 

1 vez por pessoa no 
respectivo período

Novas solicitações / Entrega de documentos adicionais
[Enviar pelo correio à Divisão de Educação Infantil e Creche: carimbo de postagem válido até data limite] 

Inscrição: Por volta do dia 20 ao dia 05, dois meses antes da data que deseja iniciar (detalhes na pág.8) 
※1 A inscrição não é por ordem de recebimento; checar atentamente a documentação e enviar no período 

estipulado. 
※2 No caso de documentação incompleta a inscrição poderá ser invalidada. 
※3 Caso haja necessidade de averiguar os dados da inscrição, o setor abaixo entrará em contato. 

 Centro de Consulta para Cuidado Infantil  053-457-2833 

Não deixe de visitar as instituições! 

Entraremos em contato por telefone por volta do dia 18 
do mês anterior ao mês do ingresso. 
[Divisão de Educação Infantil e Creche, (Nyushōkanri 
Group) 

053-457-2867

Somente no primeiro mês enviaremos o “Aviso de espera 
de vaga (Hoiku shisetsu nyūen horyū tsūchi) ” pelo 
correio. 

A validade da inscrição para seleção é até março de 
2024, exceto em caso de busca de emprego, 
gravidez/parto, etc. (Para cancelar a inscrição, é 
necessário apresentar o formulário de cancelamento.) 

Entrevista de admissão 
Será realizada na instituição, etc. em que foi classificado 
(faltar na entrevista poderá ocasionar cancelamento de 
vaga.) 
O comunicado de determinação da taxa de usuário e 
efetivação da matrícula será enviado via correio 
posteriormente.

Para seleção no mês seguinte
※ A inscrição para seleção é válida até março de 2024, 

exceto em caso de busca de emprego, gravidez/parto. 
(Para cancelar a inscrição, é necessário entregar o 
formulário de cancelamento.)

Efetivação (Matrícula) 
O ingresso é no dia 01 de cada mês. 
※ A recusa de vaga deverá ser comunicada até o dia 25, 

do mês anterior ao mês de ingresso (se a prefeitura 
estiver fechada, no dia útil anterior) 

Em caso de recusa de vaga, favor entrar em contato o 
quanto antes com a  
[Divisão de Educação Infantil e Creche]  

 053-457-2867  

Lista de esperaClassificação 

Entrega de documento adicional 
Havendo alteração no conteúdo da inscrição, favor enviar 
por correio o quanto antes, os documentos atualizados 
para Divisão de Educação Infantil e Creche. 
Conferir os detalhes nas págs.16,17 e 22. 

Seleção 
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Cronograma de inscrição durante o ano fiscal e data de divulgação de vagas
O período de inscrição é conforme o mês que deseja ingressar. Não será aceito inscrição fora deste período.  

※ Informação referente às vagas será divulgada no site “Pippi”. 
※ A divulgação no site “Pippi” está prevista para após 13h, na data acima. 
※A inscrição que ultrapassar a data limite de carimbo postal, será elegível para seleção do mês seguinte.  

Alteração da opção de instituição de educação infantil e/ou classificação em caso de irmãos
Há período determinado para solicitar alteração de instituição e classificação em caso de irmãos.  
A alteração será limitada a 1 (uma) vez/pessoa, durante respectivo período. 
Horário de atendimento: das 8h30 às 17h15. 
Não será aceita alteração fora do período.  
Ao ligar, favor ter em mãos este Guia do usuário para instituição credenciada de cuidado infantil - edição 2023. 
Divisão de Educação Infantil e Creche, Centro de Consulta para Cuidado Infantil 053-457-2833. 

Mês que deseja 
iniciar

Período de alteração de instituição e 
classificação em caso de irmãos Data de divulgação de vagas 

Maio/2023 10/abril/2023 (seg) ～ 11/abril/2023 (sex) 03/abril/2023 (seg) 
Junho 11/maio (qui) ～ 12/maio (sex) 01/maio (seg) 
Julho 08/junho (qui ～ 09/junho (sex) 01/junho (qui) 
Agosto 10/julho (seg) ～ 11/julho (ter) 03/julho (seg) 
Setembro 09/agosto (qua) ～ 10/agosto (qui) 01/agosto (ter) 
Outubro 11/setembro (seg) ～ 12/setembro (ter) 01/setembro (sex) 
Novembro 11/outubro (qua) ～ 12/outubro (qui) 02 /outubro (seg) 
Dezembro 09/novembro (qui) ～ 10/novembro (sex) 01/ novembro (qua) 
Janeiro/2024 11/dezembro (seg) ～ 12/dezembro (ter) 01/ dezembro (sex) 

Fevereiro 11/janeiro/2024 (qui) ～ 12/janeiro/2024 (sex) 04/janeiro/ 2024 (qui) 
Março 08/fevereiro (qui) ～ 09/fevereiro (sex) 01/fevereiro (qui) 

※ Informação referente às vagas será divulgada no site “Pippi”. 
※ A divulgação no site “Pippi” está prevista para após 13h, na data acima. 
※ Favor escolher a instituição com distância conveniente. 

Caso recuse a vaga após a classificação, poderá causar contratempo na gestão da instituição. Além disso, perderá 
pontos (- 7) para classificação até março de 2024. Recomendamos que tenha muito cuidado ao escolher a instituição. 

Mês que deseja 
iniciar Período para nova inscrição e entrega de documento adicional Data de divulgação de vagas 

Maio/2023 22/março/2023 (qua) ～ 05/abril/2023 (qua) 03 de abril de 2023 (seg) 
Junho 20/abril (qui) ～ 08/maio (seg) 01 de maio (seg) 
Julho 22/maio (seg) ～ 05/junho (seg) 01 de junho (qui) 
Agosto 20/junho (ter) ～ 05/julho (qua) 03 de julho (seg) 
Setembro 20/julho (qui) ～ 04/agosto (sex) 01 de agosto (ter) 
Outubro 21/agosto (seg) ～ 05/setembro (ter) 01 de setembro (sex) 
Novembro 20/setembro (qua) ～ 05/outubro (qui) 02 de outubro (seg) 
Dezembro 20/outubro (sex) ～ 06/novembro (seg) 01 de novembro (qua) 
Janeiro/2024 20/novembro (seg) ～ 05/dezembro (ter) 01 de dezembro (sex) 
Fevereiro 20/dezembro (qua) ～ 05/janeiro/2024 (sex) 04 de janeiro de 2024 (qui) 
Março 22/janeiro (seg) ～ 05/fevereiro (seg) 01 de fevereiro (qui) 

Verificar vagas 
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Documentos necessários e observações
Verificar se não há erro, divergência, etc. no preenchimento antes de entregar, pois poderá interferir na 
classificação (os documentos não serão devolvidos. Recomendamos tirar cópia antes de entregar) 

〈Documentação necessária para todos〉
Documentação Observação 

Lista de checagem - solicitação via correio Verificar os documentos com atenção, antes de enviar pelo correio. 

Ａ Formulário de inscrição para 
Creche (categoria 2 e 3) 

Verificar o modelo de preenchimento. 

Ｂ Formulário complementar ①
※ Aceitamos cópia em caso de 

inscrição para irmãos 

1. Previsão de parto ⇒ assinalar  e preencher a alternativa que se 
enquadrar. 

2. Itens de avaliação ⇒ preencher o endereço que estava registrado na 
respectiva data. 

3. Situação de trabalho dos responsáveis ⇒ preencher o item que se 
enquadra; mudança de emprego após janeiro de 2021, trabalho atual, 
previsão, etc.  

4. Dados sobre a família ⇒ preencher somente se enquadrar. 
5. Dados sobre os avós ⇒ preencher mesmo que não more junto. 
6. Dados sobre os irmãos⇒ Preencher referente aos irmãos em idade 

pré-escolar que não serão inscritos. 

Ｃ Formulário complementar ②
(Averiguação sobre a criança) 
※ Em caso de irmãos preencher 

um formulário para cada criança 

1. Dados da criança a ser inscrita⇒ preencher sobre a situação de cuidado 
infantil anterior e atual da criança. 

2. Inscrição conjunta em caso de irmãos ⇒ Atenção para não deixar campo 
sem preencher no formulário. 

3. Dados atuais sobre a saúde da criança a ser inscrita ⇒ preencher o estado 
de saúde atual da criança requerente.  

Ｄ Dados do My Number 
e documento de identificação 

Será necessário documento de identificação do solicitante (Responsável). 

＝ A falta/irregularidade deste documento invalidará a inscrição. 
＝ A falta/irregularidade deste documento não invalidará a inscrição mas não somará ou subtrairá 

pontuação padrão de seleção. 
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【Anexo 1】 Documento que comprove a necessidade de cuidado infantil  No mínimo um do pai e um da mãe. 

Classe Situação dos 
Pais/Responsável Nº 

Documentos  
Requeridos 

(Formulário) 
Documentos adicionais necessários 

Ａ

Empregado 
(inclui oferta não oficial)

⇒
Atestado de  

Trabalho Não há 
Naishoku 

Trabalhador autônomo 

Agricultura, pesca, etc. 

Ｂ
Buscando emprego ou 
preparando para abrir 
negócio próprio

⇒
①

D
ec

la
ra

çã
o 

e 
Te

rm
o 

de
 c

om
pr

om
iss

o 
Não há 

Ｃ Gravidez / Parto 
Cópia da Caderneta de Saúde Materno-Infantil 

(capa e a página constando a data prevista do 
parto)

Ｄ
Hospitalizado ou em 
tratamento médico 

Formulário② Atestado Médico 
※ Em caso de inscrição de irmão, anexar cópia 

Ｅ Pessoa com deficiência 
Cópia da Caderneta para deficiente /deficiência 

intelectual (pág. que consta nome, grau e data de 
validade)

Ｆ
Cuida de familiar que 
necessita de assistência ou 
acompanha até a instituição    

Atestado Médico (qualquer formato) 
※ Em caso de irmão, anexar cópia 
※ A cópia do Certificado de necessidade de 

Cuidado e Assistência, Caderneta para 
deficiente, etc. poderá substituir o Atestado 
Médico 

Ｇ
Está efetuando restauração 
pós-calamidade da 
residência, vizinhança, etc. 

Consultar a Divisão de Educação Infantil e Creche 

Ｈ
Está frequentando escola 
(inclui previsão de 
matrícula) 

Anexar cópia do comprovante de matrícula ou 
comprovante de aprovação, cronograma do 
curso ou comprovante de matrícula assinado 
pelo professor (modelo livre)

Ｉ
Responsável ausente devido 
falecimento, paradeiro 
desconhecido, etc.

Consultar a Divisão de Educação Infantil e Creche 

＜Requisitos para inscrição e documentos necessários de família monoparental＞

Situação familiar 
Pessoa que necessita entregar 
documento que comprove a 

necessidade de cuidado infantil 

Documentos adicionais para qualificação 
de família monoparental 

Divorciado, separado (registro 
de endereço separado) Tutor Não há 

Está em processo de divórcio e 
registro de endereço separado  

Pessoa com a custódia da criança que 
será inscrita 

Documento do tribunal que comprove o 
processo de divórcio em andamento 

※ Nas situações abaixo, devido à impossibilidade de solicitar como família monoparental, favor entregar documento que 
comprove a necessidade de cuidado infantil de ambos os pais. 

  ・Está divorciado ou está em processo de divórcio, mas está registrado no mesmo endereço. 
  ・Está registrado em endereço diferente, mas não está divorciado, em processo de divórcio, etc. 

Ex.: Pai: Trabalha Mãe: Cuida de familiar que necessita de assistência 
Pai   Classe A  [Documento necessário] Formulário Nº >Atestado de trabalho 
Mãe  Classe F [Documento necessário] Formulário Nº ①>Declaração e Termo de compromisso, Formulário 

Nº ②>Atestado Médico 
(O Atestado Médico poderá ser substituído pela cópia do Certificado de necessidade de Cuidado ao 
Idoso ou cópia da Caderneta para deficiente, etc.) 
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【Anexo 2】Documentos necessários conforme situação familiar (※Caso não se enquadre, não necessita entregar) 
＜Pessoa que se enquadra abaixo＞

Situação familiar No. Documentos necessários Observação

C
ri

an
ça

 a
 se

r 
in

sc
ri

ta
 

Usuário de Creche licenciada, 
Creche autônoma, Serviço de 
berçário em empresas (cota de 
funcionário), Creche 
corporativa 

⇒ ③
④

+ 
Cópia do Contrato de Matrícula ou
Comprovante de Matrícula  
(Previsão de admissão) 

Caso entregue o Comprovante de 
Matrícula, não precisará entregar a 
Declaração e a cópia do Contrato 

Está sendo cuidada por 
parente, etc. ⇒

③

Declaração da situação de cuidados da 
criança 

+ 
(Parente que mora em outra cidade) 
Cópia do documento de identificação 
do parente que está cuidando da criança 

Cópia do documento de identificação 
que conste nome e endereço 

Leva a criança no trabalho ⇒
③

Declaração da situação de cuidados da 
criança 

Ir
m

ão
s e

xc
et

o 
cr

ia
nç

a 
a 

se
r 

in
sc

ri
ta

 

Usuário de Creche licenciada 
/autônoma ⇒ ③

④

+ 
Cópia do Contrato de Matrícula ou
Comprovante de Matrícula 

(Previsão de admissão) 

Caso entregue o Comprovante de 
Matrícula, não precisará entregar a 
Declaração e a cópia do Contrato 

Está sendo cuidada por parente ⇒
③

Declaração da situação de cuidados da 
criança 

Usuário de Instituição de 
cuidado infantil credenciada, 
pré-escola, Creche licenciada, 
Creche autônoma, Creche 
corporativa e/ou Instituição de 
apoio ao desenvolvimento 
infantil 

⇒
④

               + 
Cópia do Contrato de Matrícula ou
Comprovante de Matrícula 
(Previsão de admissão) 

Caso entregue o Comprovante de 
Matrícula, não precisará entregar a 
Declaração e a cópia do Contrato. 

Pai, mãe ou criança tem 
nacionalidade estrangeira ⇒  Cópia do Zairyu card Cópia frente e verso 

Pai, mãe ou algum membro da 
família registrado no mesmo 
endereço possui Caderneta para 
deficiente (Incluindo criança a ser 
inscrita) 

⇒
Cópia da Caderneta para Deficiente ou 
Caderneta para Deficiente intelectual 
(Shougaisha Techō / Ryouiku Techō) 

Página que conste nome, grau de 
deficiência e data de validade 

Presta cuidado e assistência, 
acompanhamento hospitalar, etc. de 
familiar que reside no mesmo 
endereço diariamente  

⇒
①

Declaração e Termo de compromisso, 
Caderneta de deficiência, etc. 

Exceto [cuidado e assistência de 
familiar classe F] 

Recebe Auxílio subsistência 
(Seikatsu Hogo) ⇒

Cópia do Comprovante de beneficiário 
do Auxílio Subsistência Solicitar ao encarregado 

Obteve recomendação médica ou de 
especialista sobre a necessidade da 
criança requerente conviver em 
grupo 

⇒  Atestado médico ou laudo médico  Formato livre 

Pais adotivos ⇒  Cópia da Ação de Adoção  

Pretende solicitar transferência (de 
instituição de cuidado infantil 
credenciada para outra credenciada) 

⇒
Solicitação de transferência da 
instituição de educação infantil 

Pretende mudar para Hamamatsu ⇒
Cópia de documento que conste nome e 
data de nascimento da criança a ser 
inscrita 

Cartão My Number, Cartão do seguro 
saúde, etc. 

Previsão de parto ⇒
Cópia da Caderneta de Saúde 
Materno-Infantil (Boshi techō)

Cópia da capa e da página que conste 
a data prevista do parto  

Declaração da situação de cuidados 
da criança

Declaração da situação de cuidados da 
criança

Declaração da situação de cuidados 
da criança
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[Pessoa com registro de endereço fora da cidade de Hamamatsu na data base]

Situação familiar Documentos necessários 

Pessoa que não estava registrado na cidade de 
Hamamatsu em 01/janeiro/2022 

※ Pessoa que se mudou para a cidade de 
Hamamatsu após 02/janeiro/2022 

※ Responsável registrado fora da cidade de 
Hamamatsu por motivo de trabalho, etc. 

⇒

Um dos documentos abaixo 
 Comprovante de tributação (isenção) - ano fiscal 2022 (Reiwa 4) 
※ Contendo o valor total da renda e dedução (emitido pelo 

município registrado em 01/janeiro/2022) 
［Trabalhador assalariado］
 Cópia do Comprovante de arrecadação especial de imposto 

residencial ano 2022 (Reiwa 4) 
［Autônomo］
 Cópia do Comprovante de pagamento de imposto residencial ano 

2022 (Reiwa 4)  
※ Cópia da página que conste o nome, itens relacionados ao 

cálculo do valor do imposto.  
※ Caso não apresente o comprovante, será aplicado a taxa mais 

alta de cuidado infantil (nível 17) e não terá a isenção de 
despesas com alimentação. Ademais, em caso de empate nos 
pontos, será considerado nível de prioridade 5, como valor 
máximo. 

Pessoa que trabalhou no exterior durante o ano 
2021 (Reiwa 3)  ⇒

［Comprovante de renda no exterior］
▲ Documento que comprove o valor da renda, dedução do seguro 

social, etc., do período de trabalho no exterior em 2021(Reiwa 
3)  

[Caso não esteja registrado na cidade de Hamamatsu em 01/ janeiro/2023 (Reiwa 5) ] 
Para determinar a taxa de uso (mensalidade) referente a setembro de 2023 em diante, há possibilidade de solicitarmos 
documento fiscal do ano 2023 (Reiwa 5), emitido por volta de junho. 
Dependendo da data de matrícula, o prazo de entrega da documentação poderá ser curto; ao se enquadrar, 
recomendamos que providencie os documentos com antecedência. 

Download de 
documentos 

★＝ Documentos que invalidam a inscrição, caso esteja faltando ou irregular. 
＝ Documentos que mesmo esteja faltando ou irregular, a inscrição será validada mas não somará ou 

subtrairá pontuação padrão de seleção. 



- 13 - 

Como entregar os documentos para solicitação (inscrição)

Preparar toda documentação, organizar conforme abaixo e enviar por correio para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil. 
Como a documentação entregue não será devolvida, recomendamos tirar e manter cópias do mesmo. 
Caso deseje manter o registro do envio, há serviço de correspondência registrada (tokutei kiroku), etc. 
Não confirmamos recebimento de documentos por telefone, etc. 

ＢFormulário complementar ①

ＣFormulário complementar ②

 Atestado de trabalho (pai/mãe)

Outros documentos necessários

ＤDados do My Number

ＡFormulário de inscrição para creche  

Lista de checagem - solicitação via correio

Caso haja outros documentos necessários, organizar na seguinte 
ordem. 
1. Formulário ③ Declaração sobre a situação de cuidado da 

criança＋ Cópia do contrato de Matrícula 
2. Formulário ④ Comprovante de Matrícula (previsão de 

admissão) 
3. Comprovante de tributação (isenção) do Imposto residencial 

do ano fiscal 2022 (Reiwa 4) 
4. Cópia do Zairyu Card
5. Atestado ou Laudo médico caso a criança necessite de 

convivência em grupo 
6. Outros 

Hamamatsu-shi  
Naka-ku Motoshiro-cho 103-2

Prefeitura de Hamamatsu 
Yōji kyōiku  hoiku-ka 
Hoiku sōdan Center

〒430－8652 

“Documentos para justificar a 
necessidade de cuidado infantil” 

•  Atestado de trabalho 
• Formulário ① Declaração & 

Termo de compromisso 
• Formulário ② Atestado Médico 

Colar selo e enviar 
pelo correio! 

※Atenção ao horário de coleta 
caso envie no último dia de 
inscrição 

É necessário enviar pelo correio, os documentos 
no envelope exclusivo (cor verde)! 

（Em caso de irmãos enviar em um envelope）

P&R P: Há vantagem em enviar rapidamente a inscrição para o processo de seleção？
R: Estando dentro do período de inscrição, não há vantagem em enviar rapidamente. Favor preparar a 

documentação cuidadosamente para evitar irregularidades e enviar pelo correio no período de inscrição.  

P: Como entregar documentos adicionais？ 
R: Caso seja necessário entregar documentos adicionais, utilizar o envelope exclusivo e enviar no período 

determinado pelo correio.  
Favor verificar os detalhes, na pág. 22   [Como enviar os documentos]. 

Selo 

Em caso de inscrição de irmãos é necessário providenciar toda 
documentação para cada criança. Porém, poderá utilizar cópias 
dos seguintes documentos 
・ ＢFormulário complementar ①,  
・  Atestado de trabalho, 
・ Formulário ② Atestado Médico,  
・ Comprovante de tributação (isenção) de imposto residencial 
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4.Inscrição para quem reside fora da cidade de Hamamatsu, inscrição em instituição de outra cidade

 Pessoa com previsão de mudança para cidade de Hamamatsu

※ Solicitar diretamente na prefeitura de Hamamatsu 

Informações: Divisão de Educação Infantil e Creche, Centro de Consulta para Cuidado Infantil 053-457-2833 

[Procedimento] 
① Inicialmente, entrar em contato o Centro de Consulta para Cuidado Infantil. 
② Enviar o kit de inscrição para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil no período de inscrição, pelo correio. 

É necessário preencher o campo de previsão de mudança para Hamamatsu, no verso do ＡFormulário de inscrição para 
Creche (categoria 2 e 3)  

③ O critério de prioridade (processo seletivo) é a mesma utilizada para os residentes de Hamamatsu. 
④ A Divisão de Educação Infantil e Creche enviará o resultado do processo seletivo para o endereço que está registrado 

(Entraremos em contato com aqueles que foram classificados para a vaga após o mês de maio.)
⑤ Após registrar o endereço na prefeitura, entrar em contato com o setor abaixo.
[Caso seja classificado] Entrar em contato com Group Nyushō kanri ( 053-457-2867).
  ※Favor registrar o endereço para cidade de Hamamatsu até o dia 20 do mês anterior a matrícula (dia 01 de cada mês). 

Caso não registrar o endereço para Hamamatsu, a matrícula da criança será cancelada. 

[Caso fique na lista de espera] Entrar em contato com o Centro de Consulta para Cuidado Infantil.

 Pessoa sem previsão de mudança para a cidade de Hamamatsu

※ Solicitar através da prefeitura da cidade em que reside.

Informações: Divisão de Educação Infantil e Creche, Group Nyushō kanri ( 053-457-2867). 

[Procedimento] 
① Inicialmente, entrar em contato com a prefeitura do município em que reside. 
② Utilizar o kit de inscrição da prefeitura do município em que reside. 
③ Entregar o kit de inscrição na prefeitura do município em que reside. 

Referente ao período de inscrição, conferir as páginas abaixo. 

Mês da inscrição Pág. de referência 
Inscrição de abril de 2023 Pág.6 
Inscrição de maio de 2023 em diante Pág.8 

Todavia, como o envio da documentação para a prefeitura de Hamamatsu pode levar algum tempo, favor enviar com 
cerca de uma semana de antecedência do prazo de solicitação (inscrição). 

④ Após receber a documentação de seu município, a prefeitura de Hamamatsu efetuará o processo seletivo.  
Na falta de documentos, poderemos solicitar a entrega de documentos adicionais.  

⑤ No critério de prioridade (processo seletivo) terá menos chance que as pessoas residentes em Hamamatsu.  
⑥ A prefeitura do município em que reside informará o resultado do processo seletivo. 

Pessoa com intenção de efetuar inscrição em instituição fora da cidade de Hamamatsu
※ Solicitar diretamente na prefeitura de Hamamatsu 

Informações: Divisão de Educação Infantil e Creche, Group Nyushō kanri ( 053-457-2867).
[Procedimento] 
① Verificar o prazo de inscrição e documentação necessária no município desejado. 
② Contatar antecipadamente a Divisão de Educação Infantil e Creche da prefeitura de Hamamatsu e adquirir o kit de 

inscrição. 
③ Após preparar a documentação, entregar na Divisão de Educação Infantil e Creche da prefeitura de Hamamatsu.  

※ Caso haja possibilidade de se inscrever diretamente no município desejado, o procedimento ② é desnecessário.  
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5.Sobre a seleção        
Pessoa que pretende prorrogar a Licença parental      
Priorizaremos a pessoa que assinalar 【Pretendo matricular na creche】. Caso não haja intenção de utilizar a 

instituição, assinalar a opção ②【Pretendo prorrogar a licença】 no campo [Somente para pessoa que está de Licença 
parental] do Ｂ Formulário Complementar ①. 

Caso assinale opção ②, a pontuação padrão será 0 (zero) ponto no processo seletivo. Deste modo, a prioridade desta 
solicitação é menor e não garantirá a colocação na Lista de espera. Observe que ao recusar a vaga, não será emitido o 
“Aviso de espera de vaga (Horyū tsūchi) ou Certificado de espera (Taiki shōmeisho) ”. Ademais, havendo intenção 
de alterar a opção acima no decorrer do ano, será necessário apresentar a [Alteração no processo de classificação devido 
à prorrogação para cuidar do bebê] no período estipulado para entrega. 

[ＢFormulário 
Complementar ①
(trecho)] 

(Exemplo) 
Mês de seleção Detalhes da solicitação Número de pontos no processo de seleção 

1ª seleção - Abril Marcou no item [② Pretendo prorrogar a 
licença] no formulário entregue 0 (zero) ponto 

2ª seleção - Abril 

Seleção - Maio 

Seleção - Junho 

Alterou para a opção [① Pretende matricular 
na creche], a notificação [Alteração no processo 
de classificação devido a prorrogação da licença 
para cuidar do bebê], no período estipulado de 
entrega para a seleção de junho 

26 pontos 
(Total de “pontuação padrão” e “pontuação 

de ajuste” conforme a situação familiar) 

Seleção - Julho 

[Aviso de espera de vaga“Horyū tsūchi” e/ou Certificado de espera “Taiki shōmeisho”]
Para pessoa que não foi selecionada, enviaremos por correio o “Aviso de espera de vaga” somente no primeiro mês 

(em abril 2 vezes, na 1ª e 2ª seleção). Caso necessite comprovar que não conseguiu matricular em instituição de 
educação infantil, emitiremos o “Certificado de espera (Taiki shōmeisho)”. Referente aos procedimentos, consultar 
pág 18. 

[Somente para pessoa que está de Licença parental] - Assinalar  no item desejado para o levantamento de usuário. 

□① 【Pretendo matricular na creche】 Caso ingresse na creche, desejo retornar ao trabalho de imediato. 
(Desejo que seja utilizado a classificação padrão) 

□② 【Pretendo prorrogar a licença】 Caso não consiga ingressar na creche desejada, prorrogarei a licença. 
(A pontuação padrão será de 0 (zero) pontos) 

※Havendo alteração na opção acima, será necessário entregar a [Alteração no processo de classificação devido 
prorrogação da licença para cuidar do bebê] no prazo determinado.
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6.Trâmite após a inscrição (lista de espera)
Mudança para outra cidade                                           

Caso se mude para outra cidade não é possível continuar com a inscrição. Preencher o [Formulário 4] 
“Cancelamento de inscrição na Creche” e enviar para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil.  

Procedimento de alteração no conteúdo da inscrição (caso de itens que não alterará o comprovante de cadastro)      
 Ao efetuar a inscrição, havendo falta de documento, alteração no conteúdo da inscrição, etc., favor preparar os 

documentos adicionais conforme quadro abaixo no período estipulado para entrega (pág.8), e enviar pelo correio 
(carimbo de postagem válido até data limite) ao Centro de Consulta para Cuidado Infantil, no envelope exclusivo. 
Verificar na pág. 22 [Como enviar os documentos]. O processo de seleção será baseado na documentação entregue no 
prazo.

Situação Procedimento, documentação, etc. 

Si
tu

aç
ão

  
de

 tr
ab

al
ho

 

Alteração do local de trabalho, horário ou 
dias de trabalho 

 Atestado de trabalho 
Pai/mãe com emprego temporário em outra 
cidade 

Si
tu

aç
ão

 d
a 

cr
ia

nç
a 

a 
se

r 
in

sc
ri

ta
 

Matriculada em: 
Creche credenciada・Creche autônoma・
Serviço de berçário em empresa (cota de 
funcionário)・Creche corporativa 

• Formulário ③ Declaração da situação de cuidado da criança 
 Cópia da Matrícula

ou 
• Formulário ④Comprovante de Matrícula (previsão de 

ingresso)

Parente cuidará da criança 
Formulário③ Declaração da situação de cuidado da criança 
[se o parente está em outra cidade] cópia de documento que 
comprove a identidade (que conste o endereço)

Passou a levar a criança para o trabalho Formulário ③ Declaração da situação de cuidado da criança

Li
ce

nç
a 

pa
ra

 c
ui

da
r d

o 
be

bê
 Prorrogou a licença parental

Formulário ⑤ Certificado de aquisição de licença parental 
Reduziu o período de licença e retornou ao 
trabalho
Inscrição por motivo de gravidez/parto e 
está de licença parental
[① Pretende matricular na creche]

[② Pretendo prorrogar a licença] Notificação de Alteração no processo de classificação devido à 
prorrogação da licença parental [② Pretendo prorrogar a licença] 

 [① Pretende matricular na creche] 

O
ut

ro
s 

Caso haja membro familiar que mora junto, 
que seja recém-portador de caderneta para 
deficiente, caderneta para deficiente 
intelectual, etc.

Cópia da caderneta para deficiente, caderneta para deficiente 
intelectual (página que consta nome, grau e validade) 

Ao confirmar a Gravidez Cópia da Caderneta de Saúde Materno-Infantil 
(capa e página com a data prevista do nascimento) 

Está no Auxílio subsistência (Seikatsu hogo) Cópia do Certificado de beneficiário do Auxílio subsistência 

Providenciou documento fiscal Comprovante de tributação (isenção) de imposto residencial - 
ano fiscal 2022 (Reiwa 4) 

Criança a ser inscrita obteve recomendação 
médica, de profissional, etc. da necessidade 
de convivência em grupo

Atestado ou laudo médico (formato livre) 

Pretende alterar a instituição de cuidado 
infantil e/ou classificação de irmãos 

Envelope exclusivo, 
download da 

documentação 
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Procedimento para alterar o motivo da necessidade de educação e cuidado infantil
Após a inscrição, se houver alteração no motivo da necessidade de educação e cuidado infantil é necessário efetuar 

o trâmite de alteração. Neste caso é necessário enviar pelo correio, no envelope exclusivo, o [Formulário 6] “Alteração 
no motivo da necessidade de educação e cuidado infantil” anexando o ¨Comprovante de cadastro¨ (anterior a 
alteração) e os respectivos documentos para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil, até a data descrita na tabela 
abaixo. (Carimbo de postagem válido até a data limite). Detalhes na pág. 22 [Como enviar os documentos]. 

Conteúdo  Procedimento, documentação, etc. 

N
ec

es
sid

ad
e d

e 
cu

id
ad

o 
in

fa
nt

il 

[Conseguiu trabalho], 
[Está procurando trabalho] 
Alterou o motivo de necessidade de 
cuidado infantil 

Documento que comprove o motivo (ref. pág. 10)  

A
lte

ra
çã

o 
no

 
ho

rá
rio

 Alteração do período de creche 
integral/parcial, devido mudança no 
horário, dias de trabalho, etc.  

Atestado de trabalho 

M
ud

an
ça

 n
a s

itu
aç

ão
 fa

m
ili

ar
 Oficialização do divórcio ou separação 

(registro de endereço separado)  Nenhum 

Iniciou o processo de divórcio e passou a 
residir separado (registro de endereço 
separado)  

Documento judicial constando processo de mediação 

Casamento / adoção 
Documento para comprovar a necessidade de cuidado 
infantil do novo membro familiar [atestado de trabalho] 
(ref. pág. 10)

《Prazo para alteração do motivo da necessidade de educação e cuidado infantil》
Mês aplicável Data limite para solicitar alteração  

2023 (Reiwa 5) Abril  2023 (Reiwa 5) 06/março (seg)  
 Maio   05/abril (qua)  
 Junho   08/maio (seg)  
 Julho   05/ junho (seg)  
 Agosto   05/julho (qua)  
 Setembro   04/ Agosto (sex)  
 Outubro   05/setembro (ter)  
 Novembro   05/outubro (qui)  
 Dezembro   06/novembro (seg)  

2024 (Reiwa 6) Janeiro   05/dezembro (ter)  
 Fevereiro  2024 (Reiwa 6) 05/janeiro (sex)  
 Março   05/fevereiro (seg)  

Download dos documentos e 
envelope específico 
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Outros procedimentos

Reemissão do Comprovante de cadastro 
Favor preencher o “[Formulário 8] Reemissão do Comprovante de cadastro” e enviar para o Centro de Consulta para 
Cuidado Infantil. O formulário está disponível para download no site “Pippi”. Após recebermos o Formulário 8, 
enviaremos o ¨Comprovante de cadastro¨ pelo correio. 

Emissão do Certificado de espera 
Será possível a partir do mês seguinte ao mês solicitado para iniciar na instituição. Neste caso, preencher o 
[Requerimento de Certificado de espera] e enviar pelo correio, para Divisão de Educação Infantil e Creche. O 
requerimento está disponível para download no site “Pippi”. Após recebermos o requerimento, enviaremos o 
¨Certificado de espera¨ pelo correio. 

Desistência de inscrição  
Caso de cancelamento de inscrição na instituição de cuidado infantil, preencher o [Formulário 4] Cancelamento de 
inscrição na Creche] e enviar para o Centro de Consulta para Cuidado Infantil pelo correio.  

※Detalhes sobre “Como enviar os documentos”, pág. 22 

(Destinatário)
〒430-8652
Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho 103-2 
Centro de Consulta para Cuidado Infantil - 
Divisão de Educação Infantil e Creche 
Prefeitura de Hamamatsu 
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7.Classificação / pós matrícula
Período de adaptação
Para a criança se adaptar a rotina de convivência em grupo, poderá haver período de adaptação, etc. Favor verificar 

com a instituição durante a entrevista. 

Redução do período da Licença parental
Caso a criança seja classificada para vaga na instituição durante a licença, é necessário retornar ao trabalho no mês 

que a criança iniciar na creche. 
Além de enviar até o final do mês anterior ao mês do ingresso, o [Formulário 5 Certificado de Licença parental] com 

o campo “Período de Licença após alteração” preenchido, no envelope exclusivo para Divisão de Educação Infantil e 
Creche. Detalhes na pág. 22. 

[Certificado de Aquisição de Licença parental (trecho)] Ex.: Matrícula efetuada em abril de 2023 

Cancelamento de matrícula
①Mudança para outra cidade 

Caso se mude para outra cidade após o ingresso, poderá utilizar a instituição até o final do mês da data da mudança. 
Caso queira utilizar o serviço de educação/cuidado infantil em outra cidade, é necessário efetuar nova inscrição, e há 
possibilidade de não conseguir vaga de imediato. 

Se no 1º dia do mês não estiver registrado em Hamamatsu, não poderá ser usuário a partir deste respectivo mês. 
② Caso a criança não frequente a instituição nenhum dia em 1 mês (retorno à terra natal para parto, nenhum dia em 2 

meses) 
③ Quando expirar o período de certificação para atividades de procura de emprego, etc.  

Procedimento de cancelamento de matrícula          
※ Informar a instituição até o dia 10 do mês do cancelamento e entregar a Notificação de Cancelamento.

Mudança de instituição (transferência)
Preparar a documentação para inscrição como se fosse para um novo processo seletivo, e entregar no período 

estipulado do mês que deseja a transferência (pág. 8). Entretanto, priorizaremos novas inscrições. 
Atenção, após a transferência não será possível voltar para a instituição anterior. 

Utilizar instituição de cuidado infantil durante a licença parental
Durante a licença, o filho mais velho poderá continuar frequentando a instituição. Entretanto, ao iniciar a licença, 

favor entregar o[ Formulário 5 Certificado de Licença parental]. 

育
児
休
業
に
つ
い
て

対象の子ども

 2

氏  名 Hamamatsu Taro

生年月日 Heisei・Reiwa ４ano ５mês ５dia 

Período de licença Heisei ・ Reiwa ４年６月２９日 から  Heisei ・ Reiwa     ５年５月 ４日 まで

Período de Licença 
após alteração Heisei ・ Reiwa ４年６月２９日 から  Heisei ・ Reiwa ５年４月２０日 まで

延長する

場合

「保育施設入園保留通知」または「保育施設入園待機証明書」が必要ですか ３

（該当するものに をしてください）
□ 必要    不要
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 Alteração no Comprovante de inscrição
Após a matrícula, se houver alteração no motivo da necessidade de educação infantil é necessário efetuar o trâmite de 

alteração. Neste caso é necessário enviar o¨[Formulário 6] Alteração no motivo da necessidade de educação infantil¨ 
anexando o Comprovante de cadastro¨ (anterior a alteração) para Divisão de Educação Infantil e Creche, até a data 
descrita na tabela abaixo (Carimbo de postagem válido até data limite). Detalhes na pág. 22.

Conteúdo  Procedimento, documentação, etc. 

N
ec

es
sid

ad
e d

e 
cu

id
ad

o 
in

fa
nt

il 

[Conseguiu trabalho], 
[Está procurando trabalho] 
Alterou o motivo de necessidade de 
educação infantil, etc. 

Documento que comprove o motivo (ref. pág. 10)  

A
lte

ra
çã

o 
no

 h
or

ár
io

 Alteração do período de creche 
integral/parcial, devido mudança no 
horário, dias de trabalho, etc.  

Atestado de trabalho 

 Não tem

M
ud

an
ça

 n
a s

itu
aç

ão
 

fa
m

ili
ar

 

Oficialização do divórcio ou separação 
(registro de endereço separado)  Não tem 

Casamento / adoção 
Documento para comprovar a necessidade de cuidado 
infantil do novo membro familiar [atestado de trabalho] 
(pág. 10)

《Prazo para alterar o motivo da necessidade de educação infantil》
Mês aplicável Data limite para solicitar alteração  

2023 (Reiwa 5) Abril 2023 (Reiwa 5) 13/março (seg)  
 Maio  12/abril (qua)  
 Junho  12/maio (sex)  
 Julho  12/ junho (seg)  
 Agosto  12/julho (qua)  
 Setembro  14/ Agosto (sex)  
 Outubro  12/setembro (ter)  
 Novembro  12/outubro (qui)  
 Dezembro  13/novembro (seg)  

2024 (Reiwa 6) Janeiro  12/dezembro (ter)  
 Fevereiro 2024 (Reiwa 6) 12/janeiro(sex) 
 Março  13/fevereiro (ter)  

Download dos documentos e 
envelope específico 
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 Referente a prioridade para irmão mais novo de criança matriculada

Irmão de criança matriculada a princípio terá prioridade caso tenha irmão matriculado na creche. 

＜Pessoa que está no Sistema de Licença parental＞
Nas instituições de cuidado infantil de Hamamatsu, durante o período de licença parental, é permitido que a 
criança matriculada continue frequentando a instituição. Ademais terá prioridade, caso matricule o filho mais 
novo na mesma instituição, até completar 1 ano e 6 meses. Após 1 ano e 6 meses, o processo seletivo será 
convencional (baseado na pontuação). 

＜Pessoa que não está no Sistema de Licença parental＞
A prioridade também é aplicável no caso de retorno ao trabalho, em empresa, etc. que não há sistema de licença de 
parental até o mês subsequente em que o bebê completar 6 meses. Além disso, se não retornar ao trabalho ou 
matricular o bebê nesse período, o filho mais velho não poderá continuar na creche. 

＜Irmão mais novo matriculado em instituição para criança até 2 anos＞
A prioridade é aplicável para filho mais novo que sairá da instituição devido à idade (formatura), caso solicite 
inscrição na mesma instituição que o filho mais velho. 

※ No caso de instituição que possui cota regional, a prioridade é aplicável somente quando há vaga para o filho mais 
novo. 

※ No caso de três filhos, se o 1º e 2º filho frequentam instituições diferentes, a prioridade para o 3º filho será na 
instituição frequentada pelo 2º filho. 

※ Os formulários para inscrição do irmão mais novo serão distribuídos pela instituição. Após preencher, etc., entregar na 
respectiva instituição. 

※ Caso o filho mais novo for ingresse na creche a partir de 1 ano completo até 1 ano e 6 meses, como regra não será 
emitido o Aviso de espera de vaga ou o Certificado de espera, que é necessário para obter/prorrogar a licença parental. 
Verificar antecipadamente com o empregador a possibilidade de obter licença parental sem Aviso de espera de vaga, 
etc. 
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③Assinalar  ¨Classificado, Matriculado¨ 
ou¨Inscrição¨, preencher o remetente e colar 
o selo. O valor do selo é conforme o peso 

④Colocar na caixa de correio 
(carimbo de postagem válido até data limite) 

※ Atenção no horário de coleta caso envie no 
último dia de inscrição! 

①Baixar e imprimir o envelope exclusivo pelo site Pippi ②Montar o envelope. 
※ Caso utilize outro modelo de 

envelope, escrever 
“destinatário” e “matriculado” 
ou “inscrição”. 

8.Como enviar os documentos 
Preparar o envelope exclusivo conforme abaixo, anexar os documentos necessários, etc. e enviar pelo correio à Divisão 
de Educação Infantil e Creche. 

[Procedimento] 

Download do envelope 

〒430-8652 
Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho 103-2 

Prefeitura de Hamamatsu 
Divisão de Educação Infantil e Creche 

□ Matriculado em instituição de cuidado infantil 
(入所管理グループ 行) 

□ Inscrição para instituição de educação infantil 
(入所調整グループ 行) 

[Remetente] 

Endereço 

Nome 

↓
□ 
□ 

Cortar

Cortar

Cortar

Pa
ss

ar
co

la

①
Dobrar

Envelope tamanho padrão [Referência] 
Até 25g  ¥ 84 
Até 50g  ¥94 

※dados de 01/julho/2022 

〒430-8652 
Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho 103-2 

Prefeitura de Hamamatsu 
Divisão de Educação Infantil e Creche 

□ Matriculado em instituição de cuidado infantil 
(入所管理グループ 行) 

□ Inscrição para instituição de educação infantil 
(入所調整グループ 行) 

[Remetente] 

Endereço 

Nome 

↓
□ 
□

〒430-8652 
Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho 
103-2 

Prefeitura de Hamamatsu 
Divisão de Educação Infantil e Creche 

□Matriculado em instituição de cuidado infantil 
(入所管理グループ 行) 

□Inscrição para instituição de educação infantil 
(入所調整グループ 行) 

[Remetente] 

Endereço

Nome 

↓
□ 
□

Cortar

②
Dobrar no ①
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O [valor total de Renda Tributável ③× 0.06] será utilizado como base de cálculo da taxa de usuário (mensalidade), e é 
o valor da alíquota da taxa proporcional do rendimento do municipal (antes das deduções). ※O cálculo difere em caso 
de tributo separado.

9.Taxa de usuário (mensalidade) [Classe de 0 a 2 anos] /  
Isenção de despesa de refeição[Classe de 3 a 5 anos] 

[Informação] Divisão de Educação Infantil e Creche, Nyūsho Kanri Group Tel:053-457-2867 

 Taxa de usuário (mensalidade)
As instituições de cuidado infantil são mantidas pelo Governo Nacional, Provincial, Municipal, além da taxa de 

usuário (mensalidade) baseada na taxa proporcional do rendimento tributável dos responsáveis pela criança (para 
cobrir despesas com educadores e outros funcionários). 

O cálculo da taxa de usuário (mensalidade) é efetuado conforme parâmetro estabelecido pelo governo. Em 
Hamamatsu o valor da taxa está bem abaixo do limite estabelecido pelo governo para amenizar os gastos dos pais.  

Para aprimorar assistência às crianças em instituição, cuidado infantil, etc. há muitos gastos (taxa de usuário 
(mensalidade) vide pág. 26 ).  
※A mensalidade não inclui a prorrogação de horário. Assim como poderá haver custos adicionais estabelecidos pela 

instituição (ex.: material didático, uniforme escolar, uniforme de ginástica, e a partir da classe de 3 anos de idade, 
alimentação principal/ suplementar, etc.).  

Determinação da taxa de usuário (mensalidade) e da isenção da despesa de alimentação suplementar          
A taxa de usuário (mensalidade) e a isenção da despesa de alimentação suplementar são baseadas na taxa proporcional 
do rendimento tributável dos pais/responsável, considerando a idade da criança (idade escolar) na data anterior a 01 de 
abril, além da categoria de cuidado infantil, situação de irmãos, etc. Caso o total da renda mensal do responsável (pai, 
mãe, etc.) seja inferior ao valor padrão, a maior renda dentre os avós que moram junto poderá ser utilizado no cálculo da 
mensalidade. 

Transição de ano fiscal       
A taxa de usuário (mensalidade) de abril a agosto é utilizada o imposto do ano fiscal anterior, e a partir de setembro será 
determinado sobre o imposto do ano fiscal vigente. Deste modo, a taxa de usuário (mensalidade) poderá ter alteração no 
decorrer do ano fiscal. 

Mensalidade - Período Ano fiscal de imposto 
De abril/ 2023 a agosto/2023 2022 (Reiwa 4), 

Renda de janeiro a dezembro de 2021
De setembro/2023 a março/2024 2023 (Reiwa 5) 

Renda de janeiro a dezembro de 2022

※Caso a criança da classe de 2 anos (nascida de 02/abril/2020 a 01/abril/2021) complete 3 anos no ano fiscal 2023, a 
categoria será alterada de 3 para 2, mas a mensalidade no ano fiscal de 2023 será referente a categoria 3. 

Total de Renda Tributável  

Taxa proporcional do rendimento tributável (calcular mensalidade e determinar isenção de despesa de alimentação suplementar) 
＝ Taxa proporcional do rendimento (sem dedução) － Valor da dedução de ajuste  － Valor de juste de imposto 

※Somente pessoa elegível
Não incide no cálculo de encargo de usuário (mensalidade): dedução sobre doação, dedução especial sobre financiamento, 

etc. habitacional, dedução sobre dividendos, etc. 
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Alteração da mensalidade e determinação de isenção da despesa de alimentação suplementar           
A correção, revisão, etc. no cálculo do imposto municipal poderá modificar a taxa de usuário (mensalidade). Caso haja 

alteração, esta refletirá de forma retroativa na taxa de usuário (mensalidade), assim como na decisão de isenção da 
despesa de alimentação suplementar, e incidirá a partir do mês que iniciar o período aplicável (somente dentro do ano 
fiscal) e as taxas serão cobradas ou restituídas. 
※Caso haja mudança na composição familiar devido casamento, divórcio, etc., a taxa de usuário (mensalidade) 

também poderá ser alterada.

Redução na taxa de usuário (mensalidade) para crianças com irmãos                                      
O método de redução de taxa de usuário (mensalidade) difere conforme o valor do imposto municipal dos 

pais/responsável e a situação, etc. dos irmãos (método de contagem de irmãos). 

Família com imposto municipal acima de ¥57.770 (para família monoparental, etc. acima de ¥77.101)  
Caso haja mais de 2 filhos em idade pré-escolar, o filho mais velho será contado como 1º filho e os demais filhos serão 

contados como 2º filho em diante.  
0 1 2 3 4 5 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 
anos ano anos anos anos anos primário primário primário primário

※ A partir do 1º ano primário o primeiro filho não será contabilizado, deste modo o 2º filho será contado como 1º filho. 
※ Caso a criança tenha irmãos em idade pré-escolar nas instituições abaixo, entregando o comprovante será aplicável a 

redução da mensalidade. Aplicável a partir do mês subsequente ao mês da data de entrega do comprovante. 
(Caso não entregue o comprovante não será elegível para a redução de mensalidade de 
irmãos)  

• Pré-escola particular que não adotou o novo sistema. 
• Escola de educação especial repartição pré-escolar, Instituição de apoio ao desenvolvimento 

infantil, Instituição de apoio domiciliar no desenvolvimento infantil (caso desconheça as 
instituições, favor contatar a Divisão de Educação Infantil e Creche)

• Documentos a serem entregues   [Formulário ④] Comprovante de Matrícula (previsão de 
ingresso) [o formulário está disponível para download no site “Pippi”) ]

Família com imposto municipal até ¥57.770 (para família monoparental, etc. até ¥77.101)   
Caso tenha mais de 2 filhos que compartilham o meio de subsistência※, independentemente da idade o filho mais 

velho será contado como 1º filho e os demais contados como 2º filho em diante.  

0 1 2 3 4 5 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 
anos ano anos anos anos anos primário primário primário primário

※Compartilhar o meio de subsistência 
Mesmo morando separado devido trabalho, estudo, tratamento médico, etc., mas está junto ou faz remessa para 
sustento, escola, despesa médica, etc., será considerado que compartilha o meio de subsistência. Caso o responsável 
more junto será considerado que compartilha o meio de subsistência, exceto quando houver circunstâncias que 
claramente não permitam. 
Observação 
Caso se enquadre nos itens abaixo, favor entrar em contato com a Divisão de Educação Infantil e Creche 
• Tem filho morando separado devido trabalho, estudo, tratamento médico, etc.  
• No dia anterior a 01/abril/2023 tinha filho com18 anos de idade ou mais. 

Download do formulário 

1º filho
Valor 

integral 

2º filho  
Metade 
do valor 

A partir do 1° ano primário não entra na contagem 3º filho 
Gratuito

1º filho 
A partir do 1° ano 
primário entra na 

contagem 

3º filho 
Gratuito 

2º filho 
Metade 
do valor 

Obs. ①
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Educação e cuidado infantil gratuito (classe de 3 a 5 anos) ※Exceto criança da categoria 1 

 Taxa de usuário (mensalidade)  
Gratuito (¥0) para criança na classe de 3 a 5 anos. 

 Despesa complementar de alimentação  
Algumas famílias de crianças da classe de 3 a 5 anos podem ficar isentas da despesa complementar de alimentação. 
A prefeitura emitirá a Notificação de isenção de despesa complementar de alimentação à família elegível. 
[Elegível para redução] 
• Pais/Responsável com imposto municipal até ¥57,770 (para família monoparental, etc., até ¥77,101) 
• A partir do 3º filho (contagem de crianças na idade pré-escolar) 

Outras reduções     
A pessoa que se enquadra abaixo, entregando a respectiva documentação, poderá obter alteração na taxa de usuário 

(mensalidade) e na determinação de isenção de despesa complementar de alimentação.

Situação familiar Documento necessário 

Recebe Auxílio subsistência (Seikatsu Hogo) Cópia do Certificado de beneficiário do Auxílio 
subsistência

Dentre os membros 
da família registrados 
no mesmo endereço 
da criança 

Portador de caderneta para deficiente 
físico, caderneta de Bem-estar e Saúde 
para pessoa com transtorno mental, 
caderneta para deficiente intelectual 

Cópia da caderneta 

Recebe pensão básica por invalidez Cópia do certificado de pensão ou cópia do 
aviso de pagamento 

Recebe subsídio para sustentar o menor 
com necessidade especial

Cópia da Notificação ou comprovante de 
benefício

Compreendendo a tabela da taxa de usuário (mensalidade)

※Podemos verificar na coluna que cada campo é subdividido em 2 valores de mensalidade, o segundo valor é 
referente ao segundo filho e do terceiro filho em diante será gratuito. A contagem do 1º e 2º filho difere conforme 
a taxa proporcional do rendimento. Para detalhes consultar a pág. 24.

Exemplo: Classe para criança de 2 anos (1º filho) em período padrão 
Taxa proporcional de rendimento  Pai: ¥20,000 e Mãe: ¥10,000

Taxa proporcional sobre a renda: Pai ¥20,000 ＋ Mãe ¥10,000 ＝ ¥30,000 (somatória de taxa dos pais) 
A taxa proporcional de rendimento de ¥30,000  classificação 5  verificar a definição [52 Outras famílias※]. 
Neste caso, o valor da mensalidade será de ¥13,200 por mês.

Tabela de mensalidade 
Período padrão 

Até 3 anos
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10.Como pagar a taxa de usuário (mensalidade)                                
[Informações] Divisão de Educação Infantil e Creche, Shisetsu kyūfu / shūnō Group Tel.: 053-457-2826 

 Pré-escola com creche integrada, Cuidado infantil em pequena escala, Serviço de berçário em empresa                     
A taxa de usuário (mensalidade) é paga à instituição. Referente ao pagamento e prazo, consultar a instituição. 

Creche  
A taxa de usuário (mensalidade) é paga à prefeitura. O pagamento pode ser por débito automático ou boleto. 
A data de vencimento é no último dia do mês, conforme abaixo (se a data coincidir com feriado bancário, o vencimento 
será no primeiro dia útil). 

[Forma de pagamento da mensalidade] 
• Pagamento por boleto 

A creche entregará o boleto todos os meses. Favor efetuar o pagamento na instituição financeira. 
• Pagamento por débito automático  

Preencher o [Requerimento de débito automático] anexo à Notificação de matrícula, e dentre as instituições 
financeiras abaixo, efetuar o trâmite na instituição que possuir conta bancária. No caso do Rakuten Bank, efetuar o 
trâmite através do site. 
Geralmente, ao efetuar o trâmite até o dia 25 (dia anterior se o dia 25 coincidir com feriado bancário), o início do 
débito automático será a partir da mensalidade do mês seguinte. 
Caso o trâmite não seja concluído no prazo, haverá boleto de pagamento para pagar na instituição financeira. 

※O “Requerimento de débito automático” não está disponível nas instituições financeiras. Havendo necessidade, 
entrar em contato com a Divisão de Educação Infantil e Creche (tel.:053-457-2826). 

※Favor atualizar a caderneta bancária, pois não será emitido recibo. 
※Vide o item acima [Pagamento por débito automático], para alterar o pagamento por boleto para débito 

automático.  

[Instituição financeira para efetuar débito automático] 

Categoria Instituições financeiras 

Banco Shizuoka, Mizuho,  Mitsui-sumitomo, Risona,  MitsubishiUFJ, Suruga,  Shimizu,  Aichi,
Nagoya,  Shizuoka-Chūō,  Yucho , Rakuten Bank (através do site) 

Shintaku Ginko Mizuho
Shin’you Ginko Hamamatsu Iwata, Enshū

Outros Shizuoka ken, Rōdōkinko, Topia Hamamatsu Nōkyo, Enshū-chō Nōgyō Kyōdō Kumiai, Mikkabi 
Nōgyō Kyōdō Kumiai, Higashi Nihon Shinyō Gyogyō Kyōdō Kumiai Renpōkai

※O pagamento por boleto não será aceito nos bancos Yucho e Rakuten. 

Mês Prazo de pagamento  
(data do débito automático) Mês Prazo de pagamento  

(data do débito automático) 
Abril 01/maio/2023 (seg)   Outubro 31/outubro (ter)  
Maio 31/maio (qua)   Novembro 30/novembro (qui)  
Junho 30/junho (sex)   Dezembro 04/janeiro/2024 (qui)  
Julho 31/julho (seg)  Janeiro 31/janeiro (qua)  
Agosto 31/agosto (qui)  Fevereiro 29/fevereiro (qui)  
Setembro 02/outubro (seg)  Março 04/abril (seg)  

Ex.: Trâmite concluído em 24 de março/2023   débito automático da mensalidade a partir de abril 
Trâmite concluído em 27 de março/2023   débito automático da mensalidade a partir de maio
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11.Serviço temporário de cuidado infantil (creche temporária)                   
[Informação] Divisão de Educação Infantil e Creche, Shisetsukyūfu / shūnō Group Tel.: 053-457-2826 

 O que é o serviço temporário de cuidado infantil (creche temporária)
• É o cuidado temporário em pré-escola com creche integrada, creche, serviço comunitário de cuidado infantil, etc. 

para criança cujo pais/responsáveis não conseguem cuidar devido trabalho, doença repentina, etc. 
• Há possibilidade de não poder utilizar o serviço temporário, por falta de vaga na classe da faixa etária que a 

criança se enquadra.

 Criança elegível         
• Criança cujo responsável não consegue cuidar da criança na casa 3 dias durante a semana, devido trabalho, 

treinamento profissional, estudo, etc. 
• Criança cujo responsável não consegue cuidar da criança na casa devido a calamidade/acidente, parto, 

cuidado/assistência de enfermagem, ocasiões cerimoniais dentre outros motivos urgentes/temporários de força maior. 
• Criança que necessita de cuidado temporário para amenizar a condição de saúde física e mental do responsável. 
• Criança deficiente que necessita se adaptar para conviver em grupo.  
※ O serviço temporário de cuidado infantil não poderá ser utilizado pela criança matriculada em pré-escola com 

creche integrada (função creche), creche, cuidado infantil de pequeno porte, assim como serviço de berçário em 
empresa. 

※ O serviço temporário de cuidado infantil (creche temporária) não pode ser utilizado em várias instituições. 

 Instituição     
Pré-escola com creche integrada/creche, Cuidado infantil de pequeno porte, Serviço de berçário em empresa 

 Taxa de usuário e despesa de alimentação suplementar - ano fiscal 2023  01 pessoa/ dia [Referência]

Faixa etária Taxa de uso Despesa de alimentação suplementar 

Criança abaixo de 3 anos ¥2,000/dia ― 

Criança a partir de 3 anos ¥800/dia ¥200/dia 

※ Há sistema de isenção de taxa de usuário e despesa de alimentação suplementar para família, etc. isenta do imposto 
municipal. 

 Solicitação      
• Favor solicitar na instituição de preferência com antecedência. 
※Há possibilidade de não poder utilizar o serviço temporário.

Cuidado temporário em outras instituições
• Creche particular, creche autônoma, etc. também oferecem serviço temporário de cuidado infantil. Verificar detalhes 

diretamente na instituição. 

Detalhes aqui  
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12.Cuidado infantil para criança enferma/em recuperação        
[Informação] Divisão de Educação Infantil e Creche, Kikaku chōsei Group Tel.: 053-457-2827 

 Criança elegível  
・ Bebê/criança com endereço registrado na prefeitura de Hamamatsu e criança que frequenta escola primária. 
・ Criança doente ou em período de convalescença que não necessita de hospitalização, que necessita de repouso, com 

dificuldade de convivência em grupo, cujo responsável não consegue cuidar da criança na casa devido ao trabalho, 
doença, acidente, parto, ocasiões cerimoniais entre outros motivos de força maior.  

 Período de recuperação de doença para utilizar o serviço de cuidado infantil                         
(1) Doença comum (resfriado, indigestão, etc.) .............. Após fase aguda  
(2) Doença contagiosa (sarampo, rubéola, etc.) .............. Após a fase aguda e sem possibilidade de contágio 
(3) Asma e outras doenças crônicas  .............................. Após a crise amenizar 
(4) Fratura e outras lesões traumáticas  .......................... Após estabilizar 

 Período de uso
Por regra, 7 dias consecutivos.  

 Taxa de cuidado infantil e despesa de refeição-ano fiscal 2022, por pessoa e por dia【Referência】  

Faixa etária Taxa de uso Despesa de alimentação 
suplementar

Criança com menos de 3 anos ¥1,500/dia ― 
Criança acima de 3 anos ¥1,300/dia ¥200/dia 

※ Há sistema de isenção de taxa de usuário e despesa de alimentação suplementar para família, etc. isenta do imposto 
municipal. 

 Dia e horário de funcionamento  
Favor contatar diretamente a instituição desejada, da lista abaixo. 

 Cadastro
É necessário registrar na instituição desejada com antecedência.  
Para registrar é necessário o [Registro de cuidado infantil para criança enferma/convalescente & Ficha da 
criança].  
※O documento acima pode ser retirado na Divisão de Educação Infantil e Creche ou na instituição de cuidado infantil. 

Também está disponível para download no site “Pippi”

 Inscrição
Agendar na instituição desejada até um dia antes da data que irá utilizar. 
Documentação necessária:
・ Laudo médico 
・ Formulário sobre a condição de saúde da criança preenchida pelo responsável 

 O documento acima pode ser retirado na Divisão de Educação Infantil e Creche ou na 
instituição de cuidado infantil. Também está disponível para download no site “Pippi”. 
※A documentação pode variar conforme a instituição. Verificar diretamente na 
instituição desejada. 
[Referência：Lista de instituições em 2022 (Reiwa 4)] 
Distrito Classificação Capacidade Nome da instituição Endereço Telefone 

1 Naka Criança enferma / 
convalescente 4 crianças Chūō Nagakami Hoikuen  Nakajima 2-7-8 467-6600 

2 Naka Criança enferma / 
convalescente 6 crianças Criança enferma / convalescente 

Mitsubachidai2 Hoikuen 
Wajiyama 1-12-32 A partir de 

abril de 2023

3 Naka Criança convalescente 4 crianças Seirei Kodomoen Megumi Wago-cho 555-1 401-1212 

4 Higashi Criança enferma / 
convalescente 4 crianças Midori Hoikuen  Aritama-nishi machi 1222 433-9734 

5 Minami c Criança enferma / 
convalescente 4 crianças Mitsubachi Hoikuen  Uriuchi-cho 844-3 444-3282 

6 Kita Criança convalescente 4 crianças Seirei Kodomoen Wakaba  Nearai-cho 645-1 437-0822 

7 Hamakita Criança enferma / 
convalescente 6 crianças Sakuramachi Clinic  Dohon 28-3 585-3230 

Download de formulário 
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13.Cuidado infantil conjugado aos sábados, etc.
[Resumo] 
・ As seguintes instituições atendem em conjunto no sábado, feriado de agosto, início e final do ano. 
・Instituições marcadas com “ ” na coluna de “Atendimento”
※Detalhes sobre localização, contato, etc. da instituição, da pág. 31 à pág.38.

[Lista de instituições de instituição– 2023 ] 

Observação 
O responsável que deseja utilizar uma das instituições acima e pretende solicitar atendimento aos sábados, etc. verificar 
os detalhes com a instituição sobre o cuidado infantil conjugado.  
Na [Lista de instituições credenciadas – 2023], o código da instituição está entre parênteses à esquerda do nome da 
instituição. 
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15.Lista de instituições                         
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 Informações: Divisão de Educação Infantil e Creche
Conteúdo Contato 

・Inscrição na instituição credenciada de cuidado infantil 
・Procedimentos sobre alteração de espera de vaga 
・Cuidado temporário 

Centro de consulta para 
Cuidado Infantil 

(Hoiku Sōdan Center)
053-457-2833 

・Consulta sobre criança matriculada em creche  
・Determinação da taxa de usuário (mensalidade) 
・Sobre o uso de jardim de infância municipal

Nyūsho kanri Group 053-457-2867 

・Consulta sobre criança matriculada em jardim de infância 
・Sobre a certificação ao usar creche corporativa Mushōka jigyō Group 053-457-2118 
・Sistema de isenção da taxa de serviço temporário de 
cuidado infantil 
・Pagamento da mensalidade

Shisetsukyūfu / shūnō
Group 053-457-2826 

・Serviços de assistência e cuidados à criança enferma e 
convalescente Kikaku chōsei Group 053-457-2827 

・Sobre o subsídio ao usuário de creche licenciada Seido unei Group 053-457-2827 

Manual de inscrição para educação infantil 
Abril/2023 

Edição/publicação 
Prefeitura de Hamamatsu 
Departamento de Crianças e Famílias 
Divisão de Educação Infantil e Creche 

〒430-8652 
Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-chō 203-2 

053-457-2833 
Fax 053-457-2039 


