
 

入館無料 

プラネタリウム観覧料 

 大人３００円・中学生以下無料 

開館時間 ９：３０～１７：００ 

休館日  月曜日（祝日の場合、翌日） 

     年末年始 

     ※春夏冬休みの月曜日は開館 

Parque 

Gunma Kodomo no Kuni 

Rod. Exp. 

Ota Yabuzuka IC 

(Entrada/Saída) 

〒373-0054 

Gunma-Ken Ota-Shi 
Nagate-Cho 480 

ＴＥＬ 0276-25-0055 

https://www.kodomonokunijidoukaikan.jimdo.com/ 

Entrada GRATUITA 
Planetário 
 Ingresso: ¥300 (adulto) e Gratuito p/ até a idade 
de estudante do ensino ginasial “chugakkou”. 

Estação 

Jiroembashi 

Funcionamento: 9h30～17h00 
Fechado às Segunda-feiras (no caso deste dia 
ser feriado, o dia seguinte) e no feriado de final 
e início de ano. 
＊Aberto nas segundas-feiras das férias 

escolares de primavera, verão e inverno. 
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Em torno de 20 min. de Ota Yabuzuka IC. 

Em torno de 15 min. de Ota Kiryu IC. 

Estação 

Sanmaibashi 
Estação 

Niragawa 

Estação 

Ota 
Estação 

Hosoya 

Rod. Exp. 

Ota Kiryu IC 

(Entrada/Saída

) 

ぐんまこどもの国児童会館（ポルトガル語版） 



Planetário repleto de estrelas. 
(Pago p/ adultos e gratuito p/ até a idade de 
estudante do ensino ginasial “chugakkou”.) 

Mangá, livros ilustrados e infantis. 
(Não é realizado empréstimos.) 

Artes manuais com materiais 
que se encontram à nossa volta. 

Sala de Artes Sala de Recreação 

Cine Espacial 

Biblioteca Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

Exposição de Ciência onde o visitante 
poderá experimentar. 

Sala para crianças pequenas. 

Programação de diversões que variam 
de acordo com o dia que podem ser 
brincadeira com os blocos de brinquedo, 
de exercícios físicos, teatro e etc. 

Apresentação de filmes de anime e 
show de ciência. 

 Empréstimo de cadeira de rodas (1 infantil / 1 adulto) 
 Banheiro múltiplo (também p/ pessoa ostomizada) 
 Sala para amamentação 

Saguão para refeição e descanso. 

O visitante poderá experimentar usar 
o computador e assistir DVD. 

Vídeo Biblioteca e 
Sala de Computador 

Nikotto-chan 
Mascote do Parque 

Gunma Kodomo no Kuni Jidou Kaikan 

Gunma Kodomo no Kuni Jidou Kaikan 
Casa da Criança do Parque Mundo da Criança Gunma 

Cadeira de Rodas e Outras 

País das Maravilhas 

da Ciência 

Salão de Uso Múltiplo Cine de Alta Definição 

Saguão Panorâmico 

ぐんまこどもの国児童会館のご案内（ポルトガル語版） 


