
PROCEDIMENTOS EM CASOS DE COMUNICADO E OCORRÊNCIA DE TERREMOTO 

 

Em caso de terremoto, serão tomadas medidas conforme abaixo descritas, portanto contamos com sua compreensão e 

solicitamos a orientação também no lar. 

 

Detalhes: 

 

I – CASO SEJA ANUNCIADO O COMUNICADO DE ATENÇÃO ¨CHŪI JŌHŌ¨ OU COMUNICADO DE PREVISÃO DE 

TERREMOTO ¨YOCHI JŌHŌ¨  (COMUNICADO DE PRECAUÇÃO ¨KEIKAI SENGEN¨) 

1. Caso seja anunciado antes do início da aula, as aulas serão suspensas. (horário local: meia-noite) 

2. Caso tomar conhecimento de anúncio de terremoto ou pressentir o perigo durante o trajeto escolar 

※ A escola entrará em contato com os pais e membros regionais do PTA e farão os alunos retornarem para 

casa imediatamente (será realizada a entrega de alunos). No entanto, os alunos que forem considerados 

inadequados seu retorno para casa por falta de segurança, ficarão esperando em local seguro e a família 

será informada. 

※ Se refugiar em locais das proximidades e certificada a segurança, comunicar os pais e a escola. 

3. Caso seja anunciado já tendo iniciada a aula 

A princípio, interromper imediatamente a aula, explicar a situação e mandar os alunos para casa. Nesse caso, a 

depender das circunstâncias, a orientação para retorno para casa em grupo será conforme as condições do 

momento. No entanto, os alunos que forem considerados inadequados seu retorno para casa por falta de 

segurança, ficarão esperando em local seguro e a família será informada. 

 

II – QUANDO OCORRER UM GRANDE ABALO SÍSMICO (INTENSIDADE ACIMA DE 5 GRAUS) 

1. Caso ocorra antes do início da aula 

Não há necessidade de ir para a escola. (aguardar em casa ou no local de refúgio) 

2. Caso hajam condições de aula no dia seguinte por serem poucos os acidentes decorrentes do terremoto 

e for confirmada a segurança 

A escola informará cada família e a aula terá início após 14h (1ª aula) 

3. Caso até as 12:00h (meio-dia) ainda não houver a confirmação de segurança 

A aula do dia estará suspensa 

4. Caso até as 12:00h (meio-dia) haja confirmação de segurança 

A vinda escolar será as 13:30h e terá início a aula. (providenciar os materiais da 1ª e 2ª aula do dia) 

5. Caso ocorra durante o trajeto escolar (ida ou volta) 

Refugiar-se imediatamente em local seguro. Refugiar-se nos locais especificados no Plano de Prevenção de 

Acidentes de Kameyama e seguir as orientações do responsável ou administrador do bairro e/ou membros do 

PTA e será comunicado aos pais para virem recorrer. 

6. Caso ocorra após o início da aula 

Refugiar-se em local seguro. Quando amainar o tremor, serão conduzidos ao Campo Esportivo e realizada a 

verificação do número de alunos. Havendo anúncio de um segundo tremor, será verificada a segurança das 

crianças e feita a entrega para cada família. Caso haja dificuldade para entrega das crianças, serão mantidas na 

escola por questões de segurança. 

 

★ Favor deixar verificados em casa, os locais de refúgio e a forma de comunicação em caso de terremoto. 

Favor deixar fixado em local visível. 

 


