
 
 
Senhores pais ou responsáveis de aluno da 

Kameyama Shiritsu Kambe Shougakkou 
Diretor Yukihiro Sugawa 

 
Novos Procedimentos para casos de  
Alerta de Terremto de Toukai, etc. 

 
A metodologia de informações do 気象庁 Kishoutyou (Ministério do Clima) em relação ao Terremoto de 

Toukai foi alterada e a Secretaria de Educação de Kameyama estabeleceu novas diretrizes. 
Como os procedimentos mudaram bastante, solicitamos que leiam com muita atenção e tomem as 

medidas necessárias para poderem agir com tranquilidade. 
A escola avisará por e-mail e também solicitará aos representantes de bairro para que avisem pela rede de 

avisos. 
 

 Se anunciado o alerta 注意情報 Tyuui Dyourrou (Informe de 
Atenção) ou o 警戒宣言 Keikai Senguem (Declaração de Perigo) do Terremoto de Toukai e outros: 

 
１. Se antes de sair de casa já estiver com o 注意情報 Tyuui Dyourrou (Atenção) ou o 警戒宣

言 Keikai Senguem (Perigo): 
◎ A escola entrará em Recesso Emergencial. Ficar em casa. 

 
２. Se na caminhada casa  escola for anunciado o 注意情報 Tyuui Dyourrou 

(Atenção) ou o 警戒宣言 Keikai Senguem (Perigo): 
◎ A escola entrará em Recesso Emergencial. Os professores irão encontrar os alunos e orientar para que 

retornem imediatamente. 
◎ Dependendo da situação, abrigaremos os alunos e avisaremos os responsáveis para que venham buscar 

na escola. 
 

３. Se durante as aulas for anunciado o 注意情報 Tyuui Dyourrou (Atenção) ou o 警戒宣言 
Keikai Senguem (Perigo): 
◎ Interromperemos as aulas imediatamente e faremos os preparativos para retornar. 
◎ Um responsável deverá vir buscar o aluno na escola. 
◎ A escola entregará o aluno conforme está no Cartão de Contato de Emergência 

 
４. Quando for desativado o 注意情報 Tyuui Dyourrou (Atenção) ou o 警戒宣言 Keikai Senguem 

(Perigo): 
◎ Se for desativado até à meia-noite, haverá aulas normalmente no dia seguinte. Faça vir à escola como 

sempre. 
◎ Passando da meia-noite com o alerta ativo, como regra, permanece o Recesso Emergencial no dia 

seguinte e não haverá aulas. 
◎ Por garantia, avisaremos por e-mail se haverá ou não aulas no dia seguinte. 
◎ Dependendo da situação, avisaremos sobre a situação atual ou os procedimentos a serem seguidos. 
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 Se ocorrer o Terremoto de Toukai ou outro Terremoto 
de Grande Intensidade (de shindo* 5 ou mais): 

 
１. Se antes de sair de casa ocorrer um forte terremoto: 

◎ Não faça sair de casa. Deve aguardar o aviso da escola. 
◎ Verificaremos as condições dos danos causados e dos trajetos das crianças e pode haver casos de 

entrarmos em Recesso Emergencial. 
◎ Averiguando que os trajetos são seguros e que os danos são poucos, sendo possível realizar as aulas, 

iniciaremos as aulas desse dia a partir das 13:30. 
◎ Mesmo em caso de realização das aulas, se há impedimentos para vir à escola, por decisão dos 

responsáveis pode tomar as medidas adequadas como ficar em casa. 
 
２. Se na caminhada casa  escola ocorrer um forte terremoto: 

◎ Fazendo contato com os representantes de bairro e pessoas da comunidade, averiguaremos as condições 
da região e orientaremos para que os alunos retornem em segurança. 

◎ Dependendo da situação, abrigaremos o aluno na escola e avisaremos os responsáveis para que venham 
buscar. 

 
３. Se durante as aulas ocorrer um forte terremoto: 

◎ Interromperemos as aulas imediatamente e faremos os preparativos para retornar. 
◎ Um responsável deverá vir buscar o aluno na escola. 
◎ A escola entregará o aluno conforme está no Cartão de Contato de Emergência. 

 
４. Se ocorrer um forte terremoto, os procedimentos do dia seguinte em 

diante: 
◎ Aguardar em casa até haver um aviso da escola sobre as condições dos danos e os procedimentos dos 

dias seguintes. 
◎ Pode ser que continuemos em Recesso Emergencial em função dos danos dos trajetos casa↔escola e dos 

tremores secundários. 
◎ Averiguando danos pequenos e segurança nos trajetos casa↔escola, sendo possível, realizaremos aulas 

normais. 
◎ Mesmo em caso de realização das aulas, se há impedimentos para vir à escola, por decisão dos 

responsáveis pode tomar as medidas adequadas como ficar em casa. 
◎ Em princípio, os avisos da escola serão feitos pelo sistema de e-mail. 

 
Observações 
① O 注意情報 Tyuui Dyourrou (Atenção) ou o 警戒宣言 Keikai Senguem (Perigo) do terremoto de Toukai é um 

alerta de grande importância emitido pelo 気象庁 Kishoutyou (Ministério do Clima), sendo que imaginamos 
que ficarão sabendo estejam no trabalho, em casa ou em outros locais. 

② Os alertas deverão ser veiculados em rádios, TVs, órgãos públicos etc., na ordem de: 
東 海 地 震 観 測 情 報 
Toukai Dishin Kansoku Dyourrou 
A l e r t a  d e  o b s e r v a ç ã o 

⇒ 東 海 地 震 注 意 情 報 
⇒Toukai Dishin Tyuui Dyourrou 
⇒ A l e r t a  d e  a t e n ç ã o 

⇒ 東 海 地 震 予 知 情 報 
⇒Toukai Dishin Yoti Dyourrou 
⇒ A l e r t a  d e  p r e s s á g i o 

③ Quando anunciado o 予知情報 Yoti Dyourrou pode-se ficar incomunicável por problemas telefônicos. Neste 
caso, um responsável deve vir buscar na escola. 

④ As medidas desta escola podem ser diferentes de outras devido às condições das nossas instalações e região. 
⑤ Quando for desativado o 注意情報 Tyuui Dyourrou (Atenção) ou o 警戒宣言 Keikai Senguem (Perigo) mas, 

em deliberação com a Secretaria de Educação de Kameyama e pessoas do bairro acharmos necessário, 
tomaremos medidas diferentes das descritas anteriormente. 

⑥ Solicitamos que conversem sempre em casa sobre o caso de ocorrer um terremoto durante o trajeto 
casa↔escola, quais as condições para avaliar se é melhor ir para casa ou para a escola, assim como caminhos 
alternativos de segurança. 

* Shindo é uma escala usada no Japão diferente da Escala de Richter. 


