
気象に関する各種警報・注意報等発令時の登下校について 

9 de abril de 2021 

Srs. Pais e Responsáveis: 

Escola Municipal Tokai Sho Gakko 

Diretor: Hidenari Mitsukawa 

 

Procedimentos em Casos de Alarmes de Calamidades  
 

Verificar os procedimentos quando for anunciado alarmes em Nagoya (inclui ¨Nagoya-shi wo fukumu  

Aichi-ken Seibu¨ e ¨Nagoya-shi wo fukumu Owari Toubu¨):   
 

1. Aviso de atenção (chuihou): 

Anúncio antes 
de ir à escola 

Em princípio, mandar os alunos à escola com cuidado. 

Anúncio  
durante  
as aulas 

Em princípio, vamos dar continuidade as aulas e os alunos irão  embora no 

horário normal. Dependendo das condições, os alunos irão aguardar na escola  

para ir embora. 

2. Estado de alerta chuva forte (ooame keihou), inundação (kouzui keihou), maré alta  

(takashio keihou) e neve intensa (ooyuki keihou): 

Anúncio antes 
de ir à escola 

Em princípio, mandar os alunos à escola após verificar a segurança. Caso o  

responsável decidir que é perigoso, permanecer em casa e avisar à escola. 

Anúncio  
durante  
as aulas 

Em princípio, vamos continuar as aulas. Os alunos irão embora com seu grupo  

sob a orientação de um professor até o local de encontro, após verificarmos  a  

segurança das rotas e condições climáticas. Dependendo das condições , os alunos 

irão embora antes do horário de saída programado.  

3. Alerta de tempestade (boufuukeihou) e tempestade de neve (boufusetsukeihou): 

Sob anúncio às
 6h da manhã 

Aulas da parte da mannhã serão canceladas (não há merenda).  Não mandar o  

aluno à escola e aguardar em casa. 

Alerta retirado 
entre 6h às  

11h da manhã 

Caso ter aulas na parte da tarde: almoçar em casa, se reunir com seu grupo às 

13h no local marcado e ir à escola com cuidado (início das aulas: 13h30).  

Levar os materiais necessários das aulas programadas para a parte da tarde. 

Sob anúncio às 
 11h da manhã 

As aulas da tarde também serão suspensas. Não ir à escola ou sair de casa. 

Anunciado  
durante  
as aulas 

Em princípio, após confirmar a segurança (rotas e condições climáticas), os  

alunos irão embora com seu grupo até o local marcado, acompanhados por um   

professor. Dependendo das condições, os alunos irão aguardar na escola para ir  

embora. Caso o aluno não possa entrar no lar por algum motivo, este irá  esperar  

na escola até o responsável vir buscar. 

4. Alerta nível 3 ¨Preparação para evacuação / início de evacuação de idosos e etc. ( hinan  

junbi / koureisha tou hinan kaishi)¨, alerta nível 4 ¨Instrução de evacuação (emergência)  

(Hinan shiji (kinkyu))¨ e ¨Recomendação de evacuação (Hinan kankoku)¨, alerta nível 5  

¨Informação de ocorrência de desastre (saigai hassei jouhou)¨ e alarme especial (tokubetsu  

keihou):  

Sob anúncio às
 6h da manhã 

Conforme ¨Alerta de tempestade (boufuukeihou) e tempestade de neve  

(boufusetsukeihou)¨ 

Alerta retirado 
 entre 6h às  
11h da manhã 

Conforme ¨Alerta de tempestade (boufuukeihou) e tempestade de neve  

(boufusetsukeihou)¨ 

Sob anúncio às 
 11h da manhã 

Conforme ¨Alerta de tempestade (boufuukeihou) e tempestade de neve  

(boufusetsukeihou)¨ 

Anunciado  
durante  
as aulas 

 Os alunos serão notificados sobre o anúncio do alerta nível 3 a 5. As atividades  

educacionais (inclusive aulas) serão suspendidas e os alunos irão aguardar (em  

caso de alarme nível 4, 5 ou alarme especial, os alunos irão aguardar acima  do  

2º andar do prédio escolar).  

Nesse caso vamos informar os senhores sobre a situação dos alunos pelo e-mail 

¨Nagoyakko Anshin Mail¨. 

Caso o alarme for retirado, após confirmarmos a segurança das rotas e condições  

climáticas, os alunos irão embora com seu grupo, acompanhados de um professor  

até o local marcado.  

Dependendo da situação, podemos pedir que venham buscar o aluno na escola.  

Caso não conseguirmos entrar em contato com os responsáveis, o aluno irá  

esperar na escola até o responsável vir buscar. 

 


