
台風時(暴風、暴風雪、大雨、洪水)における措置について  

7 de maio de 2018  ポルトガル語 

Aos Senhores Responsáveis                                                                 
                                                Escola do Ensino Fundamental “Kameyama Nishi” 

 

Medidas Tomadas em caso de Tufão (tempestade, nevasca , chuva forte, inundação) 
Pedimos aos Senhores Pais ou Responsáveis tomarem as medidas adequadas, compreendendo o suficiente 

do assunto que segue abaixo.  

 Conteúdo 

1.Se houver o anúncio do alarme de tempestade ou nevasca ( “Boufuu keihou” ou “Boufuu setsu keihou”). 

Não mande o(a) filho(a) na escola 

2. Se o anúncio do alarme de tempestade ou nevasca for cancelado.  

Se o alarme for cancelado até as 

7:00hr, da manhã. 

◎ Favor os pais verificarem a segurança e depois mandar os filhos, como de costume 

   (normalmente) à escola. 

Se o alarme for cancelado entre 

7:00hr e 8:30hr. 
◎ Favor os pais verificarem a segurança e mandar os alunos vir à escola imediatamente.  

▪ Neste caso, mesmo que chegue atrasado na escola, não consideraremos atraso. 

▪ As aulas serão realizadas normalmente e será servido uma refeição leve (simples). 

 

 

 

Se o alarme for cancelado entre 

8:30hr. e 11:00hr. 

◎ Favor seguir as indicações dos membros do comitê do bairro escolar ou do sistema 

 de envio de mensagem da escola.「Os Pais/Responsáveis devem seguir as indica- 

 ções da primeira mensagem que receberem, verificar a segurança e depois mandar a 

 criança para a escola.」 

▪ Enviaremos a mensagem através do sistema de envio de mensagem da escola, infor- 

mando o horário de início das aulas, entrando em contato com os membros do comitê 

do bairro ao mesmo tempo.  

▪ Neste caso, mesmo que chegue atrasado na escola, não consideraremos atraso. 

▪ Se as aulas iniciarem na parte da manhã, será servida uma refeição leve (simples) e as 

  aulas serão realizadas normalmente. 

3. Se o alarme não for cancelado até às 11:00hr.  

Não mande o(a) filho(a) na escola  

4. Se o alarme de tempestade ou nevasca for anunciado quando as crianças estiverem no caminho de vinda 

à escola. 

Faremos que as crianças voltem para suas casas imediatamente. (Utilizaremos o sistema de envio de mensagem da escola). 

5. Se o alarme de tempestade ou nevasca for anunciado depois das aulas começarem. 

 

A princípio 

◎ As aulas serão suspensas imediatamente e dispensaremos os alunos para voltarem o mais rápido pos- 

sível para suas casas. 

 (Neste caso, também utilizaremos o sistema de envio de mensagem da escola). 

Se apresentar 

perigos. 

◎ Os alunos ficarão aguardando na escola e dispensaremos os alunos para voltarem o mais depressa 

 possível para suas casas, depois que verificarmos as condições das ruas.  

(Neste caso, também utilizaremos o sistema de envio de mensagem da escola). 

〈Observações〉 
※ No caso de anúncio do alarme de emergência (tokubetsu keihō), tomar as mesmas medidas de  

quando houver anúncio do alarme de tempestade ou nevasca, descrito acima. 
※ Cada bairro da área escolar tem as condições diferentes na ida e volta à escola, mesmo que não haja o anúncio 
 do alarme de tempestade ou nevasca, tomaremos as medidas adequadas mantendo contato com os membros do 

comitê de cada bairro escolar, caso haja previsão de riscos (perigos) por causa do vendaval, chuva forte, 
inundação, trovoada, etc.  

※ Caso o sistema de envio da mensagem da Escola não funcione por corte (falta) de energia elétrica, os membros 
  do comitê dos respectivos bairros escolares entrarão em contato com o(a) responsável através de telefone. 

※ Para os Pais/Responsáveis que ainda não se registraram no sistema de envio da mensagem da Escola, recebe- 

rão informações (avisos), através de telefone, dos membros do comitê dos respectivos bairros escolares ou da Es- 

cola Kameyama Nishi). 
※ Se a Escola fechar devido ao anúncio do alarme, favor preparar os materiais do dia seguinte, conforme os horá- 

rios de aulas habituais do dia e mandar os alunos para Escola. 

Edição para ser guardada em casa 


