
三重県立杉の子特別支援学校本校 

防災だより   令和４年度 第４号  

Boletim da prevenção de desatre (Bousai Dayori) 

― Informativo sobre a prevenção de desastres e ônibus escolar ― 

○ Foi feito o treino de evacuação simulando um terremoto.  

  Nos dias 27 e 28 de setembro, foi realizado o treino de evacuação simulando que 

ocorreu um terremoto. 

 Situação do treino de evacuação simulando um terremoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fluir a transmissão da ocorrência 

de terremoto, todos entraram sob as 

carteiras e, garantiram a sua segurança. 

Seguindo as orientações dos professores, 

juntaram com todas as classes e , conseguiram 

evacuar tranquilamentes. 

Conseguiram refugiar até o local indicado, 

em segurança. Após a evacuação, foi feito a 

revisão do treinamento pela vice-diretora. 



☆ sobre a troca dos artigos da bolsa de emergência (kit 

terremoto)☆ 

Guia sobre a substituição dos conteúdos internos da bolsa de 

emergência (kit terremoto, guardado na escola) 

【procedimento１：O que fazer em casa】 

① Favor olhar a lista que está em casa e fazer um check (verificação) 

 ・Datas de validade (consumo),vencimento de água e produtos alimentícios, etc. 

 

② Sobre as coisas que é preciso trocar, por favor, compre um novo ou substituir por 

algo que você tenha em casa. 

 

③ Por favor, preencha a lista que lhe demos desta vez e faça uma cópia à mão ou 

usando um dispositivo. Manter uma cópia da lista num local seguro em casa. 

 (será enviado 2 folhas da lista, para as pessoas que fazem a cópia à mão.) 

 

 

 

【procedimento ２：o que fazer na reunião individual de dezembro (mês 12)】 

① Favor substituir os produtos alimentícios que preparou. 

 

② Favor trocar a lista velha (anterior) com a lista que preparou desta vez (nova). 

    

A próxima troca, está prevista para a reunião individual do 3o período.  

 

※防災だよりをカラーでご覧になりたい方は、二次元コードから見ていただけます。 

Quem quer olhar o boletim de prevenção de desastre na versão colorida, poderá olhar pelo código 

bidimensional. 
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