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Caros Pais e Encarregados de Educação,  
 
Já devem ter conhecimento da notícia devastadora deste fim de semana, relativa à explosão que 
ocorreu num bloco de apartamentos em Pier Road, St. Helier. Um edifício ruiu e, posteriormente, 
ocorreu um incêndio. Algumas pessoas morreram e outras estão desaparecidas. 
 
Toda a comunidade foi profundamente afetada por esta tragédia. Embora as notícias sejam 
perturbadoras para todos, estamos cientes de que podem ser especialmente perturbadoras para 
crianças e jovens. As escolas estão totalmente preparadas para reagir após incidentes críticos, 
apoiando as crianças e jovens. 
 
Provavelmente, o seu filho terá muitas perguntas sobre o incidente e poderá querer falar consigo. 
Pode ajudá-lo seguindo as seguintes dicas abaixo: 
 
Reserve algum tempo para ouvir. É possível que as crianças e jovens tenham ouvido apenas 
rumores ou factos parciais. Reservar um tempo para ouvir as suas preocupações e responder às 
suas perguntas pode ser útil. Isto permite-lhes fazer perguntas e ajuda-os a sentir-se seguros e 
ouvidos. 
 
Seja honesto e use linguagem apropriada à idade nas suas respostas. É provável que os 
seus filhos tenham muitas perguntas sobre o que aconteceu. Terá de decidir a quantidade de 
pormenores que dará ao seu filho com base na sua idade e se conhece alguém que tenha estado 
envolvido. Mas não tenha medo de lhes dizer que não sabe responder às suas perguntas.  
 
Dê-lhes espaço para se sentirem assustados ou ansiosos. Quando algo de mau acontece, é 
normal ficar preocupado e com medo. Quando as crianças e jovens têm a oportunidade de falar 
sobre a forma como se sentem com um adulto de confiança, isso ajuda-as a lidar com esses 
sentimentos. 
 
Diga-lhes que estão seguros. Embora o medo e a ansiedade sejam reações normais, também 
é importante ajudar o seu filho a colocar o medo em perspetiva. Relembre que os incidentes 
como este são muito raros e que há muitas pessoas a trabalhar para mantê-los seguros. 
 
Ajude-os a participar. Os habitantes da Ilha já estão a tentar ajudar as pessoas afetadas. O seu 
filho pode querer participar juntando-se a eventuais angariações de fundos ou escrevendo e 
agradecendo aos profissionais de saúde ou aos serviços de emergência.  
 
Se o seu filho precisar de mais apoio para lidar com esta notícia difícil, poderá encontrar mais 
informações no site do Governo de Jersey. Também poderá encontrar uma lista completa de 
serviços de apoio nesta página. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Rob Sainsbury  
 

https://www.gov.je/health/mental/pages/mentalhealthnetwork.aspx#anchor-4


 

Diretor Geral Interino, Children Young People, Education and Skills 
 
+44 (0)1534 449223  
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