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30 de janeiro de 2019 
 
Prezados Pais e Responsáveis, 
 
Ao nos aproximarmos do aniversário de um ano da tragédia da Marjory Stoneman Douglas High 
School, muitos de nossos alunos, funcionários e familiares podem sentir um pouco de apreensão e 
preocupação com o aumento de debate na comunidade e a possível atenção da mídia. Queremos 
assegurar-lhes que teremos serviços adicionais de apoio à sua disponibilidade.   
 
Em anexo se encontra um folheto de orientação*, criado em colaboração com o National Center for 
School Crisis and Bereavement, com conselhos de como falar com seus filhos e apoiá-los, bem 
como um resumo de alguns dos serviços de apoio disponíveis à sua família.  Entrem em contato 
com a escola se tiverem alguma dúvida ou se desejarem obter mais informações. 
 
Em 14 de fevereiro de 2019, escolas de todo o Distrito podem convidar os alunos a participar de 
Um Dia de Serviço e Amor (A Day of Service and Love).  Além disso, às 10h17m, o Distrito e a 
comunidade toda serão convidados a observar um minuto de silêncio para homenagear aqueles 
que perderam suas vidas e reconhecer aqueles que foram feridos durante a tragédia. 
 
Em nome das Escolas Públicas do Condado de Broward, convido-lhes a homenagear conosco as 
vidas que a nossa comunidade perdeu em 14 de fevereiro de 2018 e reconhecer a recuperação e 
a força de nossos alunos, funcionários e famílias que foram fisicamente feridos ou afetados 
emocionalmente. 
 
Nosso distrito está empenhado em fornecer apoio aos nossos alunos e funcionários enquanto 
continuamos a nos cicatrizar dessa tragédia. Também desejo expressar minha gratidão pessoal a 
todas as famílias pelo seu apoio à medida que nos recuperamos como comunidade.  
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Robert W. Runcie 
Superintendente de Escolas 
 
* Folheto de orientação 
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14019/Parents%20Guide%20from%20the%20N
ational%20Center%20for%20School%20Crisis%20and%20Bereavement%20PT.pdf 

 

ROBERT W. RUNCIE 
Superintendent of Schools 
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