
　A maioria das crianças japonesas frequentam creches e jardins de infância para desenvolver 
habilidades de convivência social e outras habilidades úteis à vida . O sistema de educação 
Japonês é composto de seis anos de ensino primário, três anos de escolas secundária júnior, três 
anos de colegial e quatro anos de faculdade (ou dois anos de Junior College). Todas as crianças 
devem terminar o ensino primário e ginásio, pois esses são obrigatórios. A educação obrigatória é 
cidadãos Japoneses, mas não se aplica para estrangeiros. Entretando, você pode matricular sua 
criança nas escolas primárias e escolas secundária júnior (o ano escolar começa em Abril e 
termina em Março do ano seguinte).

■Educação

(Contato: Divisão de Assunto relacionados às Crianças de Tsuyama,  1º andar do 
 Centro do Bem-Estar das Crianças. Tel.  0868-32-7028)

Endereço Tel. Nome

Creche de Ichinomiya

Creche de Tsuyama 

1227 Higashi-
ichinomiya ２７－０３００

Sakuyo 412-9 Ootani ２２－４４４６

Creche de Josai 1381-3 Odanaka ２２－２４０８

Creche de Johoku 217-5 Kamigawara ２３－０３５３

Creche de Tsuyama Nyuji 
(recém-nascidos) 1380-6 Odanaka ２２－６９４２

Creche de Innosho 1039-1 Innoshou ２８－２４７５

30-6 Sange ２２－３３７６

Endereço Tel.  Nome

Creche de Hirono 

Creche de Haida 

2169 Tanokuma ２９－００３６

Creche de Osaki 36-1 Nishi-yoshida ２６－４９７７

Creche de Kokubunji 454-2 Kokubunji ２６－２０３２

Creche de Joto 732-3 Kawasaki ２２－３９７７

Creche de Takano 1457-8 Takano-hongou ２６－１０３７

Creche de Hukuoka 1232 Yokoyama ２２－８０５３

859-1 Kawasaki ２６－２１３０

  

Quem é eligivel?

Horário de Funcionamento

Taxas

Como se inscrever?

Notas

Das 8:30 am às 5 pm durante a semana

Para os pais que necessitam de assistência para cuidar de suas crianças durante o dia.
  

Escolas  Primária
(6 anos)

Colegial
(3 anos)

Universidades,
Faculdade de
cursos de curta

duração
Escolas Secundária Júnior

(3 anos)

0 6 12 15 18

Educação
Pré-escolar

  

Crianças abaixo da 
idade escolar 
podem frequentar 
creches e jardins de 
infância.

Crianças que tem o 
6º aniversário no dia 
1º de Abril ou antes, 
inicia o primeiro ano 
do ensino primário 
naquele ano.

Crianças entram no 
ginásio em Abril, 
quando eles têm 12 
anos.

Crianças escolhem 
se continuam os 
estudos no colegial 
quando eles têm 15 
anos.

Crianças escolhem 
se continuam os 
estudos na facul-
dade ou Júnior 
College, quando 
eles tèm 18 anos.

　Creches estão disponíveis para crianças cujo os pais estão ocupados durante o dia por causa 
do trabalho. Crianças abaixo da idade escolar primária são aceitas em creches. Existem 28 
creches na cidade de Tsuyama (5 públicas e 23 privadas). 

１．Creches

Depende das circunstâncias dos pais, como renda (de 5,500 a 61,000 yen por mês)

O formulário de inscrição deve ser enviado no final de Outubro ao Final de Novembro para 
início em Abril do ano seguinte. Se houver vagas, sua criança pode começar no primeiro dia de 
cada mês (contanto que você tenha entregue o formulário antes do dia 25 do mês anterior.  

Todas as creches, com exceção da creche de Kugo, fornecem horários extendidos até às 7pm. 
A taxa por este serviço é 200 yen por sessão, ou 3,000 yen por mês.

◎Lista das creches da cidade Tsuyama (Hoikuen/Hoikusho) (＊ DDD 0868)

Ensino compulsório
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　Jardim de infância é a primeira instituição educacional que as crianças vão encontrar em suas 
vidas. Existem 17 instituições deste tipo na cidade de Tsuyama (14 publicas e 3 privadas).

(Contato: Divisão de Assunto relacionados às Crianças de Tsuyama,  
  1º andar do Centro do Bem-Estar das Crianças. Tel.  0868-32-7028)

★ Jardins de Infância Privados

２．Jardins de Infância

Para quem?Jardins de 
Infância 
Público

Jardim de 
Infância 
Privado

  

Endereço Tel. Nome

Creche de Yayoi 

Creche de Soja 

343-2 Katsube ２３－０３０６

Creche de 
Takakura Hikari 

813-2 Shimo-
takakura-nishi ２９－０２７６

Creche de Tanomura 114-3 Shimo-
tanomura ２８－２７２９

Creche de KOKKO 327 Tsuyama-guchi ２４－１０１１

Creche de 
Takano Daini 

553-1 Takano-
yamanishi ２６－４３６８

Creche de Ninomiya 2170 Ninomiya ２８－３２４５

27-1 Souja ２３－８２３３

Endereço Tel. Nome
Creche de 

Higashi Tsuyama 

Creche de Tamachi 

170-1 Kawasaki ２６－２１００

Shohoku kazenoko
kodomo-en 600-1 Niino-higashi ３６－８８４４

Creche de Kugo 1565 Kamochou-kugou ４２－２９３９

Creche de Kamo 41 Kamochou-
konakabara ４２－３０２７

Creche de Kume 1744-1 Minami-
gatanaka ５７－２５０１

Creche de Shitori 1678-1 Satokumon ５７－３０２１

29 Tamachi ２２－５５５３

  

◎Lista das creches da cidade Tsuyama (Hoikuen/Hoikusho)(＊ DDD 0868)

Endereço Tel.Nome

Jardim de Infância Nishi 

Jardim de 
Infância Higashi 

1364-1 Odanaka ２２－３６２４

Jardim de 
Infância Kawanabe 1122 Kokubunji ２６－４００３

Jardim de
Infância Oozaki 11-10 Kanai ２６－３８９９

Jardim de 
Infância Innoshou 1041 Innosho ２８－１３６４

Jardim de 
Infância Kakuzan 184 Odanaka ２２－２３５２

75 Kitazono-cho ２２－７５００

767-1 Haida ２２－２２３７

Endereço Tel.Nome
Jardim de 

Infância Sarayama  

Jardim de 
Infância Takata 

672 Sara ２８－３１６９

Jardim de 
Infância Seisen 393-1 Ayabe ２９－２７４１

Jardim de 
Infância Seimei 135-8 Nomura ２９－２７２７

Jardim de 
Infância Ninomiya 1977 Ninomiya ２８－０６８６

Jardim de 
Infância Kamo 

147-1 Kamochou-
tatchu ４２－３０３６

Jardim de Infância Aba 1788-1 Aba ４６－２４０３
Jardim de 

Infância Tanomura 11 Kami-tanomura ２８－０６４７

Jardim de 
Infância Myojo★ 875-1 Hirafuku ２８－１０９３

Jardim de 
Infância Shirayuri ★ 153 Kamigawara ２４－４７１１

1172-5 Shimo-
yokono ２７－１２１９

◎Lista de Jardins de Infância (Youchien) da cidade de Tsuyama

Crianças com mais de 4 ou 5 anos que moram na cidade.

Custo 6,000 yen mais outras custos extra(cerca de 3,000 yen)

Horário de 
funcionamento

Das 8:30 am às 2 pm durante a semana (exceto na 2ª e 4ª Quarta do mês, 
quando o funcionamento encerra às 11:45 am)

Há três  jardins de infância privados na cidade. Cada um deles tem seus próprios regulamentos 
disciplinares, e oferecem serviços como o transporte da criança através do ônibus escolar, horário 
prolongado de serviço e almoço de prato quente. Por favor entrar em contato com a instituição 
diretamente para maiores detalhes.
Custos variam de 9,000 a 15,000 yen mais 6,000 yen para outras taxas.

Como se 
inscrever?

Entre em contato com o Jardim de Infância de interesse diretamente para obter 
um formulário de aplicação do começo de Outubro até meados de Novembro para 
início em Abril do ano seguinte.  (Note que a Divisão de Assuntos relacionados 
às crianças não tem involvimento no processo de aplicação)

Jardim de Infância  
afiliado à Universidade 
de Mimasaka ★
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　Existem 28 escolas de ensino primário e 8 escolas secundária júnior na cidade. Sua criança irá 
frequentar a escola do distrito residencial onde você reside. Taxa de matrícula, de ensino e livros 
não são cobrados, mas você vai ter que pagar pelo almoço e outras taxas para recursos para 
algumas atividades. Algumas escolas oferecem suporte às crianças que necessitam de ajuda extra 
com a língua Japonesa. Por favor entre em contato com a escola e com a Divisão de Educação.

(Contact: Divisão de Escolas e Educação de Tsuyama, 2º andar da Asa
 Leste da Prefeitura.  Tel. 0868-32-2115)

3．Escolas Primárias e Secundária Júnior

　Para se matricular no colegial, o matriculado tem que passar um exame de admissão. Além disso, 
por não ser obrigatório, as taxas de matrícula, ensino e outros recursos são cobrados. Existem 
vários tipos de colegiais. Na cidade de Tsuyama, há colegiais gerais acadêmicos e colegiais espe-
cializados como colegial comercial, colegial de agricultura e colegial industrial. Você pode consul-
tar com o professor do escolas secundária júnior sobre como aplicar para o colegial. 

4．Colegial
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