
Julho de 2020 

Aos pais dos alunos da 

Escola Ginasial Chiryu Minami: 

Escola Ginasial Chiryu Minami 

Diretor: Yasuhiro Honda 

 

INFORME SOBRE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM CASO DE ALERTA 

警報発表時の対応について（お知らせ） 

 

Em caso de promulgação de alerta entre outros, procure agir priorizando a proteção da 

vida. Sobre o comparecimento à escola, solicitamos que os pais tomem por referência os 

procedimentos básicos citados abaixo e que façam uma avaliação. 

 

1. Caso o município de Chiryu declare alerta especial 

Caso o município de Chiryu declare Alerta Especial, não vir para escola, por favor 

※ Mesmo que o alerta seja suspenso antes do horário das aulas, permaneça em casa até 
receber uma mensagem (email) da escola. 

※ Caso o alerta seja declarado durante as aulas, as mesmas serão canceladas e, ao 
observar as condições climáticas e condições do trajeto escolar, será feita a definição do 
melhor procedimento a ser adotado para garantir a segurança dos alunos (esperar na 
escola, solicitar que os pais venham buscar, retorno em grupos para casa). 

 

2. Caso haja promulgação de alerta de ventos fortes 

Caso o município de Chiryu declare Alerta de Ventos Fortes, não vir para escola, por favor 

※ Caso haja o cancelamento do alerta antes dos alunos virem para escola: 

Horário do Cancelamento Realização das Aulas 

 Caso haja o cancelamento do alerta até 
06h00min da manhã. 

 Haverá a realização normal das aulas 

 Caso haja o cancelamento do alerta 
após as 06h00min da manhã. 

 As aulas serão cancelas e a escola 
estará em recesso. 

 

※ Caso haja a promulgação do alerta após os alunos virem para escola: 

Caso haja segurança para retorno Caso não haja segurança para retorno 

 Para que possam retornar com 
segurança para casa, consideraremos o 
aspecto dos ventos e da chuva e 
enviaremos todos juntos para casa. 

 A depender das circunstâncias, se 
houver dificuldades para retorno, os 
alunos ficarão na escola até que haja 
condições seguras ou até que um dos 
responsáveis venha buscar. 

 

Para tomar conhecimento sobre a promulgação de alertas de ventos fortes em Chiryu 

①. Transmissão por meio de TV digital: apertar o botão “d” e verificar a previsão do tempo. 

②. Acessar a homepage da Agência Metereológica (alertas e avisos metereológicos para Chiryu). 

③. Sites para celulares: pesquisar (国土交通省防災情報提供
こくどこうつうしょうぼうさいじょうほう

センタ
せ ん た

ー). 

 

3. Caso haja promulgação extraordinária sobre o terremoto da falha de Nankai 

(Implementado a partir de 01 de novembro de 2017) 

◇ Caso haja promulgação do alerta antes dos alunos virem à escola: não vir à escola, 

permanecer esperando em casa, por favor. 

◇ Caso haja promulgação do alerta durante a vinda ou retorno da escola: voltar para casa e 

ali permanecer esperando. 



◇ Caso haja promulgação do alerta enquanto os alunos estiverem na escola: será feito o 

retorno dos alunos para casa com base no método estabelecido pelos pais. Há 

basicamente duas alternativas: o aluno retornará em grupo com outros alunos para casa 

ou permanecerá na escola esperando os pais ou substituto dos responsáveis. O retorno 

dos alunos para casa acontecerá do modo registrado no Cartão de Devolução dos Alunos 

para Casos de Emergência. Caso não haja possibilidade da escola se comunicar via email, 

solicitamos que venham buscar vossos filhos o mais rápido possível. 

◇ Caso a promulgação extraordinária para o terremoto de Nankai seja cancelada serão 

adotados os mesmos procedimentos  do cancelamento de alerta de ventos fortes (ponto 2). 

 

 Desde a adoção deste sistema, não há promulgação extraordinária especifica para o 

terremoto de Tokai (alertas relacionados ao terremoto de Tokai).  

 Mesmo que não haja a promulgação do comunicado acima citado há possibilidade de 

incidência de tremor ao longo de toda a grande estrutura ligada a placa de Nankai.  

 Por favor, não se equivocar, pois não se tratam de informações comuns sobre o terremoto 

da falha tectônica de Nankai. 

 

4. Caso sejam verificadas condições de risco (deslizamento de terra, alagamento, 

inundação por chuvas fortes, entre outros) 

◇ Caso haja promulgação do alerta antes dos alunos virem à escola: avaliar a periculosidade, 

não forçar a vinda à escola e permanecer esperando em casa. Informar à escola, por favor. 

◇ Caso haja promulgação do alerta durante a vinda ou retorno da escola: caso haja algum 

lugar que julgue ser perigoso, desviar-se do perigo e retornar para casa. 

◇ Caso haja promulgação do alerta enquanto os alunos estiverem na escola: será feita uma 

avaliação na escola e serão seguidos os mesmos procedimentos adotados na 

promulgação de alerta para ventos fortes, realizando a devolução dos alunos diretamente 

aos pais quando estes vierem buscá-los na escola ou enviando-os em grupos para casa. 

 

 

Solicitações aos Pais: 

1. Verificar a localização: conversar em casa todos os dias sobre os lugares para onde os 

membros da família irão e onde estarão. Solicitamos que não haja a possibilidade de não 

poderem entrar em casa caso algum membro da família precise retornar com urgência. 

2. Notificar locais perigosos: independentemente de alertas, notificar a escola caso hajam 

ruas alagadas, transbordamento de rios, incêndios, fios elétricos cortados e expostos, entre 

outras situações que pense serem perigosas no meio do trajeto percorrido pelos alunos. 

Nestes casos, fazer com que os alunos permaneçam esperando em casa. 

3. Caso não possa comparecer à escola em função de desastres ou calamidades, tais 

ausências não serão contabilizadas como faltas ou atrasos. 

4. Evitar telefonemas à escola para informar-se sobre o cancelamento de alertas pois poderá 

provocar congestionamento das linhas e impedir o recebimento de informações prioritárias. 

5. Quando houver a promulgação de alertas ou sentir situações de perigo, estejam atentos às 

possíveis mensagens da escola. 

 

 

Contato: 

Escola Ginasial Chiryu Minami 

TEL. 0566-82-5155 / FAX 0566-82-5154 


