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        21 de janeiro de 2021 
 
Prezados pais e responsáveis,  
 
No domingo, 14 de fevereiro de 2021, as Escolas Públicas do Condado de Broward celebrarão um 
Dia de Ação e Amor, a comemoração de três anos em homenagem às 17 vidas perdidas e aos 
feridos em decorrência da tragédia na Marjory Stoneman Douglas High School, em 14 de fevereiro 
de 2018.   
 

De 8 a 12 de fevereiro, as escolas de todo o Distrito participarão de atividades de voluntariado e os 
estudantes contribuirão de forma positiva em suas comunidades.  Na sexta-feira, 12 de fevereiro, 
às 10h17, o Distrito dedicará um momento de reflexão e oração pelos falecidos e feridos. No 
domingo, 14 de fevereiro, o Distrito, seus parceiros e organizações religiosas de todo o condado se 
unirão para apoiar estudantes e famílias em vigílias de oração, missas comemorativas e eventos 
comunitários.  
 

O desenvolvimento de traços positivos de caráter em nossos jovens é tão importante quanto a 
educação acadêmica que recebem.  Durante a comemoração de uma semana, os alunos da BCPS 
causarão impactos positivos na vida de outras pessoas por meio de projetos de serviço comunitário 
planejados para os alunos que frequentam as aulas na escola e os que estudam à distância de casa.  
Queremos que eles se sintam orgulhosos de serem contribuintes importantes para nossa 
comunidade e engajá-los e suas famílias a influenciar de forma positiva a vida de outras pessoas.  
 

Este guia inclui uma sinopse dos vários eventos e projetos previstos como parte da programação de 
uma semana do Dia de Ação e Amor. Agradecemos a nossos parceiros comunitários por seu apoio a 
essas importantes atividades e a tudo o que representam. Também desejo expressar minha 
gratidão pessoal a todas as nossas famílias por seu apoio, enquanto continuamos a nos 
restabelecer e a recuperar.  
 
Atenciosamente, 

 

Robert W. Runcie 

Superintendente Escolar 
 

 
600 Southeast Third Avenue Fort Lauderdale, Florida 33301 


