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4 Apoio à educação dos filhos 
 

(1) Ikuchan Net 
É um portal (página web e site para celulares) que reúne informações sobre a educação e 

cuidados dos filhos e serve como uma ferramenta de informação para os pais, ciclos de apoio à 
educação dos filhos, NPO e empresas de apoio à educação e cuidados dos filhos. 

 
 
 

(2) Serviços Ikuchan 
Em Hiroshima, há cerca de 6.700 lojas e empresas que oferecem bons serviços para crianças 

e famílias com crianças pequenas. As lojas de serviços Ikuchan disponibilizam um espaço para 
brincar, para aleitamento e troca de fraldas e água quente para leite. 

Além disso, ao apresentar na loja a “imagem Ikuchan” que é enviada aos membros da 
revista Kids☆, receberá descontos, pontos e outros serviços. 

Pesquise as lojas de serviço Ikuchan através da internet. 
 
 
 

(3) Revista Kids☆ 
É uma revista eletrônica para os pais e contém informações sobre eventos para os pais e 

filhos, conselhos de pediatras e dentistas, informações sobre pessoas suspeitas e outras 
informações úteis sobre educação e cuidado dos filhos. 

Público-alvo para 
inscrição 

Todas as pessoas que necessitem de informações sobre educação e 
cuidado dos filhos, podem pedir a assinatura da revista Kids☆. 
Assinatura e mensalidade: Grátis (Deverá arcar somente com a taxa de 
recepção) 

Conteúdo das 
informações 

◯Últimas informações e novidades de Ikuchan Net 
◯Informações de eventos para pais e filhos 
◯Experiências e conselhos sobre cuidado e disciplina dos filhos  
◯Informações sobre pessoas suspeitas, informações sobre medidas de 
prevenção de contaminação por oxidantes 
◯Conselhos de pediatras e dentistas  
◯Anúncio de cursos e palestras para auxiliar na educação dos filhos 
◯Notícias do governo 

Precauções 
Se desejar se inscrever a partir de telefones celulares ou smartphones, 
verifique antes se seu telefone não está rejeitando os e-mails enviados 
por computadores. 

Faça sua inscrição 
aqui 

 
Página de inscrição para telefones celulares e smartphones 

 

Página web Ikuchan Net：https://www.ikuchan.or.jp/index.html 


