
Informativo da Escola Chiryu Higashi-shou (Arquivar em casa)     
 

I PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ANORMALIDADES CLIMÁTICAS 

  Alertas Especiais na Cidade de Chiryu 

＜Se for antes dos alunos virem para a Escola＞ ⇒ Aguardar em casa. Mesmo depois de liberado o alerta é para 

aguardar até receber o comunicado da Escola pelo Kizunanet. 
 

＜Se for depois dos alunos virem para a Escola＞  ⇒ Suspenderemos as aulas, verificaremos as condições das ruas 

e tomaremos medidas de segurança para os alunos (como 

aguardar na Escola ou entregar para os pais, etc.) 

 ⇒ Se for aguardar na Escola ficarão até que o alerta seja 

liberado e verificado que é seguro voltar para casa. 
 

Tufão 
 

 

 

 
 

＜Se for antes dos alunos virem para a Escola＞ 

Se houver a liberação até as 6:00 ⇒ haverá aula normalmente. 

Se não houver a liberação até as 6:00 ⇒ não haverá aula, nesse dia. 

* Nota. Se houver perigos no caminho para a escola, que dificultem a sua vinda, como inundações, transbordamento 

de rios ou outros, deverá voltar para casa e comunicar a Escola. 
 

＜Se for durante o horário de aula＞ 

Se estiver em condições de voltar para casa ⇒ suspenderemos as aulas e mandaremos os alunos para casa em 

grupo por bairro (gekouhan). Mas se os pais informarem que virá buscá-los, esses alunos aguardarão na escola. 

* A Classe Kodomo kyoushitsu e o Jidou center estarão fechado. 

Se houver perigo de voltar para casa ⇒ Os alunos aguardarão na Escola até que os pais venham buscá-los 
 

 

Terremoto 
 

 

 

＜Se for antes dos alunos virem para a Escola＞  Não haverá aula. 
 

＜Se for depois dos alunos virem para a Escola＞  Suspenderemos as aulas e deixaremos (todos) os alunos na 

Escola até os pais virem buscar 

★ A Classe Kodomo Kyoushitsu e o Jidou Center estarão fechado. 
   

＜Se for no caminho da Escola＞   

Se for na vinda ⇒ Vir para a Escola e os alunos (todos) aguardarão que os pais venham buscar. 

Se for na volta ⇒ Voltar para casa rapidamente. 
 

＜Se for depois voltar para casa＞  Não haverá aula a partir do dia seguinte. 

◎ Enviaremos mensagens para vir buscar, pelo sistema “kizunanet”, mas em caso do “Terremoto Nankai Torafu”, 

pode ser que a mensagem não chegue até os senhores, devido aos problemas na rede de comunicação. Por isso 

quando for divulgado o Comunicado “Extraordinário” do “Terremoto Nakai Torafu”, depois dos alunos virem 

para a Escola, deverão vir buscá-los, mesmo que não receba mensagem da Escola. 

Também, pedimos para não ligar para a escola, devido aos problemas na rede comunicação. 

 A solicitação para vir buscar é informado apenas pelo comunicado extraordinário do “Terremoto Nakai Torafu”. 

Atenção, isso não é regular. 
 

PROCEDIMENTOS  EM  CASOS  DE  ANORMALIDADES  CLIMÁTICAS  E  

COMUNICADO  (EXTRAORDINÁRIO)  DE  TERREMOTO  “NANKAI  TORAFU” 

台風等の異常気象時・南海トラフ地震に関する情報（臨時）発表時の対応 

Quando o aviso de alerta 

de Ventos fortes ou 

Tempestades de neve for 

emitido para CHIRYU. 

Não terá relação 

se o alerta for 

emitido para 

qualquer outra 
cidade. 

Verifique no site do 

Instituto Nacional 

de Meteorologia ou 

na TV. 

COMUNICADO  (EXTRAORDINÁRIO) 

DO  TERREMOTO “NANKAI TORAFU” 
南海トラフ地震に関する情報（臨時）発表された場合 


