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A BCPS Observa Um Dia de Serviço e Amor na sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020  
em comemoração à tragédia da Marjory Stoneman Douglas High School 

 

As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) designaram a sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, como Um Dia de 
Serviço e Amor, em comemoração à tragédia da Marjory Stoneman Douglas High School. Será um dia de retribuição à 
comunidade, em homenagem aos 17 alunos e funcionários que perderam suas vidas e àqueles que foram feridos. 
 

Em colaboração com o HandsOn Broward, as cidades de Parkland e Coral Springs, o Interfaith Council e as escolas de todo 
o Distrito participarão de atividades e projetos de serviço em suas escolas e comunidades locais. Além disso, às 10:17 da 
manhã, o Distrito todo observará um momento de silêncio.  
 

“Um Dia de Serviço e Amor honra nossas águias caídas e suas famílias e as comunidades afetadas por esta tragédia", disse 
Robert W. Runcie, Superintendente da BCPS.  "Convidamos toda a nossa comunidade a ser uma parte significativa do 
processo contínuo de cura, fazendo uma pausa às 10:17 da manhã para honrar e lembrar". 
 

Um Dia de Serviço e Amor será um dia não acadêmico e de saída antecipada na BCPS. As escolas são incentivadas a 
envolver os alunos em atividades e projetos de serviço voluntário que atendem outras pessoas em suas escolas e 
comunidades, além de conscientizar sobre causas e problemas importantes e significativos.  
 
Com o apoio de centenas de voluntários, alunos e funcionários participarão de atividades e projetos de serviços em mais de 
230 escolas em todo o Distrito, como por exemplo, a criação de espaços de autocuidado, jardins paisagísticos, pintura, 
reconhecimento dos nossos primeiros socorros locais e alimentação de famílias carentes. Vários dos projetos são financiados 
pelo programa Volunteer Generation Fund da Volunteer Florida, por meio da Corporation for National and Community 
Service. Os estudantes receberão horas de serviço comunitário pela prestação de serviços à sua escola e comunidade como 
parte do Programa de Serviço Voluntário Estudantil.  
 

“Este evento é realmente um exemplo da comunidade se unindo para homenagear todos os afetados pela tragédia", disse 
Dale Mandell, presidente e CEO da HandsOn Broward. "Por meio de atos altruístas de voluntários, nossas escolas e 
comunidades irão se destacar”. 
 

Para obter mais informações, entre em contato com o Dr. Philip Harris, gerente do programa de recuperação, BCPS Office of 
Student Support Initiatives and Recovery, no número 754-321-1660. 

### 
 

SOBRE AS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONDADO DE BROWARD 
“Empenhados em educar todos os alunos para alcançar seu máximo potencial”.  
As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) são o sexto maior distrito escolar do país e o segundo maior do estado da Flórida. A BCPS é o 
primeiro sistema escolar totalmente credenciado da Flórida desde 1962. A BCPS tem cerca de 270.000 estudantes e aproximadamente 175.000 
estudantes adultos em 241 escolas, centros e faculdades técnicas, e 89 escolas charter. A BCPS atende a uma população estudantil diversificada, com 
estudantes que representam 204 países e 191 idiomas diferentes. Para se conectar com a BCPS, visite browardschools.com, siga-nos no Twitter 
@browardschools, no Facebook em facebook.com/browardschools.com e baixe o aplicativo móvel gratuito da BCPS. 
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