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No resultado da pesquisa do ano fiscal de 2018 de conscientização dos residentes da 
província (Mie-ken) sobre prevenção de desastres, foiobservado os móveis de cerca 
de 46% da população não estão fixos.

Darprioridade de refúgio para as pessoas que necessitam 
de apoionasações de refúgio, comoidosos, crianças, etc.
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Na pesquisa do ano 30 da era Heisei de conscientização dos residentes do município sobre 
prevenção de desastres
(Província de Mie), a taxa de pessoas que responderam que: “Após o Grande Terremoto do 
Leste do Japão, a consciência dos perigos relacionados ao desastre foi ficando mais fraca com 
o passar do tempo, mas voltou a se fortalecer com a frequência dos terremotos nestes últimos 
anos” , aumentou bastante, de 28,5% do ano anterior para 44,3%. Assim discutam sobre o que 
os alunos do ensino médio podem fazer para não se perder a conscientização destes perigos. 
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Pense nos cuidados aos idosos, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam 
de apoio nas ações de refúgio, mulheres, etc.

No Grande Terremoto do Leste do Japão, com o intuito de animar as vítimas, foram realizados cantos em 
coro e apresentação de peças teatrais pelos alunos do ensino médio. Discutam o que a escola poderia 
fazer neste sentido.

13



Pense nos cuidados aos idosos, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam 
de apoio nas ações de refúgio, mulheres, etc.

No Grande Terremoto do Leste do Japão, com o intuito de animar as vítimas, foram realizados cantos em 
coro e apresentação de peças teatrais pelos alunos do ensino médio. Discutam o que a escola poderia 
fazer neste sentido.

14



15



16



Resultado da pesquisa de previsão 
de danos de terremoto da província 
de Mie (Março de 2014)

Mapa de distribuição dos horários previstos de inundação 
de 30 cm de profundidade, com a chegada do tsunami

e o mapa de distribuição dos horários previstos 
de inundação de 30 cm de profundidade, com a 
chegada do tsunami indica:
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