ポルトガル語版

Alteração parcial sobre os procedimentos em caso de alerta de ventania e ou alerta exclusivo

暴風警報発表時および特別警報発表時等の対応の一部変更について

Segue as alterações descritas abaixo sobre o trajeto escolar quando houver alertas, a partir
de 1 de abril de 2018.
Atenção nas alertas de ventania emitido às 6h e ás 11h da manhã.

Informações
Procedimentos em caso de alerta de ventania (
1

parte alterada)

Em caso de alertas emitido na cidade de Anjo, antes dos alunos comparecerem à escola.

(1) Caso o alerta seja cancelado até às 6h am as aulas serão realizadas normalmente.
(2) Caso o alerta não seja cancelado até às 6h am as aulas na parte da manhã serão suspensas.
(Caso haja aulas somente de manhã a mesma será cancelada)
(3)Caso o alerta seja cancelado entre 6h e 11h am, após os alunos almoçarem em casa deverão
chegar à escola até o início da 5ª aula.
(4) Se o alerta não for cancelado até às 11h todas as aulas do dia serão suspensas.
※Inclui às 11:00
※Caso haja perigos como, enchentes no trajetório os procedimentos (1) e (3) deverão

ser desconsideradas.
2

Caso o alerta seja emitido à cidade de Anjo após os alunos estarem na escola.
(1) Avaliando as situações dos trajetos e conferindo a segurança dos alunos, as aulas
serão canceladas e os alunos retornarão à suas casas.
(2) Caso haja perigos nas ruas os alunos serão mantidos em segurança na escola.
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Procedimentos em casos de alertas exclusivos
1 Em caso de alertas exclusivos emitido na cidade de Anjo, antes dos alunos comparecerem à escola.
(1) Não sair de casa
(2) Mesmo que o alerta seja cancelado, o aluno deverá permanecer em casa até as ordens da escola.
A avaliação sobre a segurança no trajeto poderá ser conferida na HP da escola, ou por
comunicação na rede de Sistema de e-mail emergencial ou mesmo pelo telefone.

2 Caso o alerta exclusivo seja emitido à cidade de Anjo após os alunos estarem na escola.
(1) As aulas serão canceladas imediatamente para mantermos os alunos em segurança.
(2) Os alunos ficarão mantidos até que possamos entregá-los aos pais com segurnaça.
A avaliação sobre a entrega dos alunos aos pais, poderá ser conferida na HP da escola, ou por
comunicação na rede de Sistema de e-mail emergencial ou mesmo pelo telefone.

Procedimentos em caso de ventania e/ou chuva forte
Caso os alertas não seja emitido para a cidade de Anjo, porém haja perigos no trajeto devido a
ventania e/ou chuva forte.
(1) As aulas serão suspensas conforme as informações de catastrofes e situação climática, conferida
através do centro meteorológico de Nagoya.
(2) Mesmo que não receba as orientações da escola, os pais devem considerar a segurança dos alunos
em primeiro lugar para avaliar a ida dos alunos. Caso o aluno falte às aulas por avaliação dos
pais, pedimos para que comunique a falta à escola. Neste caso, não será considerado como falta
ou atraso, porém, a merenda não poderá ser cancelada. Contamos com a compreensão de todos.

