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Prezados pais e responsáveis,  
 
 
Na sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, as Escolas Públicas do Condado de Broward irão 
observar um Dia de Serviço e de Amor. Este dia não acadêmico de saída antecipada será 
um momento de retribuir à comunidade em comemoração à tragédia na Marjory Stoneman 
Douglas High School. Além disso, às 10:17 da manhã deste dia, o Distrito todo e a 
comunidade estarão convidados a observar um momento de silêncio em homenagem às 17 
vidas perdidas e àqueles que foram feridos.  
 
Um Dia de Serviço e de Amor é uma oportunidade para se unir para apoiar uns aos outros 
e, através de uma variedade de atividades de serviço comunitário em nossas escolas e em 
todo o condado, passar o dia causando um impacto positivo na vida de outras pessoas. É 
um momento para refletir e retribuir. Queremos que nossos alunos saibam que eles têm o 
poder de influenciar positivamente as vidas de outras pessoas. Neste dia, em particular, 
queremos que eles tenham orgulho de serem contribuintes importantes na nossa 
comunidade e estarem envoltos em atos positivos de colegas, funcionários e outros 
membros da comunidade. O desenvolvimento de qualidades positivas de caráter em 
nossos jovens é tão importante quanto a educação acadêmica que recebem. Devemos nos 
lembrar também que, como adultos, temos de exemplificar o que queremos ver em nossos 
filhos.  
 
Este guia inclui uma sinopse dos vários eventos e projetos planejados para o Dia de 
Serviço e de Amor. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros comunitários por seu apoio 
a estas atividades importantes e a tudo que representam. Também quero expressar minha 
gratidão pessoal a nossas famílias por seu apoio, à medida que continuamos a nos 
restabelecer e se recuperar. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Robert W. Runcie 


