
大規模地震発生および「南海トラフ地震臨時情報」発表時の対応について 

9 de abril de 2021 
Srs. Pais e Responsáveis: 

Escola Municipal Tokai Sho Gakko 
Diretor: Hidenari Mitsukawa 

 
Procedimentos: Anúncios de Terremotos em Larga Escala e  
¨Informações Temporárias sobre Terremotos Nankai Torafu¨ 

 
 Verificar os procedimentos de nossa escola em casos de terremotos em larga  
escala ou quando recebermos informações sobre Terremotos Nankai Torafu: 
 
1. Quando houver terremotos em Larga Escala (intensidade sísmica 5+ ou mais forte): 

① Durante 

as 

aulas 

Aulas e outras atividades educacionais serão interrompidas. Vamos nos  
refugiar no pátio escolar. Refugiamento no 4º andar do prédio escolar caso  
houver risco de tsunami.  
A pessoa mencionada na ficha escolar do aluno ou o responsável deverá vir 

buscar o aluno na escola.  
As aulas serão suspensas a partir do próximo dia, até avisarmos. 

② Durante o 

trajeto 

escola-casa 

O aluno deve ir à escola e proceder conforme o ①. 
Caso ocorrer durante a saída da escola, ir para sua casa e proceder  
conforme ③. 

③Quando es-

tiver em casa 
As aulas serão suspensas até avisarmos.  

④ No Centro 

de Educação  

ao Ar Livre  

Nakatsugawa 

Caso ocorrer antes de sair da escola, os alunos irão permanecer e proceder 
conforme ①. 
Caso ocorrer após partir da escola, vamos verificar informações corretas. 
Caso os alunos estiverem no centro ou hotel, vamos aguardar instruções do 

chefe do local. 
Caso ocorrer após retornar à escola, vamos proceder conforme ①. 

⑤ Durante  

Excursões  

Escolares 

Caso ocorrer antes de sair da escola, vamos permanecer e proceder  
conforme ①. 
 Caso ocorrer após sair da escola, durante o caminho ou estadia no hotel,  
vamos verificar informações corretas e proceder conforme for decidido. 
Caso ocorrer após retornar à escola, vamos proceder conforme ①. 

 ※ Vamos informar os senhores via e-mail ¨Nagoyakko Anshin Mail¨. Caso não  

conseguirmos mandar, o aluno irá esperar na escola. Favor vir buscar.   

 
2. Quando for anunciado ¨Informações Temporárias sobre Terremotos Nankai Torafu¨: 

① Durante 

as 

aulas 

Basicamente as aulas serão realizadas normalmente. Dependendo do estado, 
iremos proceder conforme abaixo: 
Vamos avisar os alunos sobre o anúncio. Dependendo do estado, os alunos i

rão se refugiar em um local seguro e iremos mandar informações aos respons
áveis via e-mail ¨Nagoyakko Anshin Mail¨. 
 Caso for necessário, a pessoa mencionada na ficha escolar do aluno ou o  
responsável deverá vir à escola para buscá-lo. 

② Durante o  

trajeto  

escola-casa 

Caso o aluno estiver se dirigindo à escola, este deverá vir e proceder  
conforme ①. 
 Caso o aluno estiver se dirigindo à sua casa, este deverá chegar em casa  
e proceder conforme ③. 

③Quando es-

tiver em casa 

Verificar locais e caminho de refúgio e outros dados importantes com a famíli
a. Ir à escola quando não ter aviso de suspensão de aulas. 

 

3. Verificação de Segurança em Casos de Terremoto: 

 ○ Verificar em sua casa se os móveis estão fixos, locais e caminho para refúgio,  

como verificar a segurança dos membros da família, estoque necessário e outros.   

 ○ Verificar o registro de seu e-mail no ¨Nagoyakko Anshin Mail¨ para receber avisos  

importantes da escola.  


