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7 de janeiro de 2021 

Caros pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

Como tantos outros, fiquei indignado e horrorizado com os eventos vergonhosos que se desenrolaram em 

Washington D.C. esta semana, quando manifestantes armados violentamente invadiram e atacaram o 

Capitólio dos EUA. Protesto civil é um direito constitucional; invadir a capital com armas não é. Na 

verdade, é o oposto do que tentamos ensinar e modelar para nossos alunos quando se trata de resolver 

conflitos.  

Nossos filhos passaram por tanta coisa e perderam tanto no último ano, e agora eles tem de tentar conciliar 

o que foram ensinados sobre os ideais de nossa nação democrática com os ataques criminosos que 

testemunharam em nosso Capitólio. Como educadores, continuaremos apoiando as necessidades 

socioemocionais de nossos alunos enquanto tentamos ajudá-los a entender como isso aconteceu, o que 

significa e como nossa nação deve trabalhar em conjunto para seguir em frente. Nos próximos dias e 

semanas, nossos professores tirarão o tempo necessário em suas salas virtuais para criar espaços seguros 

para os alunos que quiserem expressar o que estão sentindo. Nós compartilhamos recursos para auxiliar 

nossos educadores e líderes escolares neste trabalho.  

 

Aqui estão alguns recursos que você pode usar em casa para ajudar seu filho a processar esses eventos e 

começar a se curar de mais um trauma: 

● Ajudando crianças a lidar com terrorismo 

● Reações a eventos traumáticos por faixa etária 

● Falando com crianças sobre tragédias (como tiroteios e ataques de terrorismo) nos noticiários 

● Como falar com seus filhos sobre violência no Capitólio dos EUA  

● Como processar um dia aterrorizante para a nação com seus filhos 

● Como falar com seus filhos sobre o caos no Capitólio 

 

Por favor, saiba que estamos aqui para apoiar nossos alunos e famílias à medida que trabalhamos juntos 

para um amanhã melhor. Se você sentir que você ou seu filho precisa de mais apoio, você pode encontrar 

recursos em nosso site do Nos Curando Juntos e receber serviços de aconselhamento gratuitos, ligando ou 

enviando mensagens para Philly HopeLine em-  833-PHL-HOPE (833-745-4673). 

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/mental-health-resources/war-and-terrorism/helping-children-cope-with-terrorism
https://drive.google.com/file/d/1zAYotdC-rSNzrU6riFieUwHuWEGOjQ-Y/view?usp=sharing
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https://www.nationalgeographic.com/family/2021/01/talking-to-your-kids-about-chaos/
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