
 

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Circular de início de ano da Escola – Rio, 31/01/2019. 

 
Srs. Pais,  
Sejam bem-vindos!!! Vamos lá?!!   
 

1. NOSSA EQUIPE  

Diretora Ana Paula 

Supervisora Pedagógica Silvana 

Coordenadoras Ana Paula e Andreia 

Secretaria Ana Ligia 

Nutricionista Patrícia 

Professoras Turno da Manhã: Fátima (08h às 12h30m) 
Jardim 1: Kênia (13h às 17h30m)  
Jardim 2: Catarine (13h às 17h30m) 
Jardim 3: Andreia (13h às 17h30m) 
Primeiro Ano:  Sheila (13h às 17h30m) 

Auxiliares de Turma Lucélia, Iolanda e Lucimara 

Equipe de apoio Cozinha: Maura 
Merendeira: Ozana 
Faxineira: Cida 

Aulas Complementares Música: Pedro 
Inglês: Regina (Jardim 3 e 1º Ano) 
Educação Física: Gabriel e Tiago 

 
2. AULAS DE CAPOEIRA (Mensalidade: R$ 200,00) 

Supervisão: Mestre Toni 
Professores: Gabriel e Tiago  
Grupo 3: segundas e quartas, de 16h às 16h30  
Jardim 1: segundas e quartas, de 17h às 17h30 
Jardim 2: segundas e quartas, de 17h30 às 18h     
Jardim 3 e 1º Ano: segundas e quartas, de 18h às 18h30  
 
Início: 30 de Janeiro 
As crianças da Escola usam o uniforme. As encomendas poderão ser feitas com os professores 
Gabriel e Tiago.  O custo total (calça, corda e camisa) é R$120,00.     
 

 BALÉ DA VILA 

Continuaremos a parceria com o Balé da Vida. 
Jardim 1 e 2: terças e quintas, de 9h30 às 10h20     

Jardim 3 e 1º Ano: terças e quintas, de 10h30 às 11h20  

As inscrições e informações deverão ser feitas diretamente com o Balé da Vila. 

E-mail: contato@baledavila.com.br 

Manuela (responsável): celular (21) 98738-2539 

 

mailto:contato@baledavila.com.br


 

 

 

 

3. CIRCULARES 

As comunicações creche-família serão feitas por e-mail e através do site. Por isso cada 

responsável deve se cadastrar no link abaixo e manter atualizados os endereços eletrônicos. 

 

http://ueriri.com.br/Escola/Cadastro.html 
 

4. FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 Turno da Tarde / Período Parcial 

A escolaridade acontece na parte da tarde, de 13h às 17h30. Durante esse período, todas as 

crianças deverão estar na escola. As aulas complementares continuam inseridas na programação 

e acontecem uma vez por semana. 

Aula de Música (todas as turmas) 3ª feira 

Inglês (Jardim 3 e 1º Ano)  4ª feira 

Educação Física (todas as turmas) 5ª feira 

Comunicação Visual (1º Ano)  6ª feira 

 

No final da tarde, para as crianças que ficam mais de 8 horas na Escola, a Ueriri providencia um 

lanche, às 17h. As crianças do Jardim 3 e do Primeiro Ano que fazem capoeira também 

participam do lanche nos dias de aula. 

 
 Turno da Manhã 

No período da manhã as crianças participam de atividades de artes, jogos, oficina de sucata, 

teatro e histórias. 

AS CRIANÇAS QUE TOMAM BANHO NA ESCOLA DEVERÃO TRAZER NA MOCHILA UMA TOALHA 

DE BANHO, UMA MUDA DO UNIFORME, ESCOVA DE CABELO E UMA BOLSINHA COM SEUS 

PERTENCES DE HIGIENE, QUE NÃO FICARÃO MAIS NA ESCOLA.  

O BANHO NA ESCOLA SERÁ SOMENTE PARA AS CRIANÇAS DO PERÍODO INTEGRAL, 

COMEÇANDO ÀS 9H E TERMINANDO ÀS 9H30. PEDIMOS UMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA ESTE 

HORÁRIO. AS CRIANÇAS QUE CHEGAM DEPOIS DESTE HORÁRIO JÁ DEVERÃO VIR VESTIDAS 

COM O UNIFORME DA UERIRI. 

Todos os pertences das crianças devem estar marcados com o nome, para evitarmos trocas.  

As crianças do Jardim 1 e Jardim 2 almoçam às 11h e podem repousar até às 13h. As crianças do 

Jardim 3 e do 1º Ano almoçam às 11h30. Pedimos que todos cheguem sempre 15 minutos antes 

do almoço. Desta forma, as crianças podem se despedir dos pais com mais calma, evitando um 

número excessivo de adultos na sala.  

APÓS AS 12H A EQUIPE DA COZINHA SAI PARA ALMOÇAR E NÃO PODEREMOS ATENDER AS 

CRIANÇAS DEPOIS DESTE HORÁRIO.    

O horário do almoço deve ser preservado para que as crianças não se dispersem e os 

profissionais da Escola possam atendê-las com maior tranquilidade e qualidade. 

http://ueriri.com.br/Escola/Cadastro.html


 

 
 
 
 

5. LEMBRANDO... 

Agenda: veículo de comunicação entre a escola e a família. A agenda deve vir todos os dias na 
mochila e qualquer alteração na rotina da criança deverá ser registrada. No caso da criança estar 
fazendo uso de alguma medicação, por uma questão de segurança nossa e de vocês, o remédio 
deverá ficar na secretaria e os horários anotados diariamente. 
Lembramos que os pagamentos também deverão vir sempre registrados na agenda. 
 
Lanche Surpresa: atividade que acontece toda sexta-feira. Nestes dias, as crianças trazem seu 
lanche preferido. É mais uma oportunidade para explorarmos os conteúdos matemáticos, a 
troca, os sentidos (cheiro e paladar) e muito mais. Lembramos que balas e chicletes não valem!!!  
 
Conselho de Classe (COC): momento em que a equipe da Ueriri está reunida para uma avaliação 
e reflexão do trabalho desenvolvido no bimestre. Nesses dias, não temos atividades com as 
crianças. 
 
Aniversários: comemorar o aniversário junto com os amigos é muito bom e as crianças curtem 
muito. Na escola, os pais mandam a máquina fotográfica, o bolo, os brigadeiros e a pipoca. Nós 
e as crianças arrumamos a festa, tiramos fotos e cantamos muitos e muitos parabéns!!! 
 
Uniformes: na escola, o uso do uniforme, no período parcial, é obrigatório. Pedimos também 
que as crianças venham sempre de tênis para poderem correr com mais segurança. O uniforme 
(blusa e o short) poderá ser adquirido na loja Just Kidding pelo telefone 99927-8227 ou pelo 
WhatsApp 97108-3304. 
 
Dia da Novidade: no dia da novidade as crianças podem trazer de casa um brinquedo para 
compartilhar com os amigos. Anotem os dias: Jardim 1 e Jardim 2 na segunda-feira, Jardim 3 e 1º 
Ano na quarta-feira. 
 
Dia do Vinagre: toda quarta-feira passamos uma solução de vinagre de maçã na cabeça das 
crianças que tomam banho na Escola. Fazemos isso há muitos anos e desta forma temos evitado 
o aparecimento de piolhos.  As crianças que não tomam banho na Escola deverão passar a 
solução em casa. (Receita: 1 porção de água para a mesma porção de vinagre de maçã). 
 

6. RINOSSORO E REPELENTE 

Os repelentes e os rinossoros não ficam mais na Escola e deverão permanecer nas mochilas para 
serem usados pelas crianças. Essa medida é uma exigência do Conselho Regional de Educação. 
 

7. JARDIM 3 E 1º ANO – COPOS PARA ÁGUA 

As crianças do Jardim 3 e do 1º Ano deverão trazer um copo para beber água, que deverá 
permanecer na mochila diariamente. 
 

8. LIVRO DE MATEMÁTICA DO JARDIM 3 

Anotem o nome do livro de Matemática que as crianças deverão trazer até o dia 16 de fevereiro: 
RECONTANDO NOSSAS BRINCADEIRAS, Educação Infantil I, Maria Apparecida Barroso de Lima, 
Editora do Brasil. 
 
 



 

 
 
 
 

9. LIVROS DO JARDIM 3 E DO 1º ANO 

Os livros de linguagem da Alfabetização Natural deverão ser adquiridos na secretaria da Ueriri no 
primeiro dia de aula. 
 
• Jardim 3: MEU PRÉ-LIVRO, Gilda Rizzo, Ed Didática e Científica. 

R$ 72,00 
 
• 1º Ano: MINHAS CAÇADAS, Gilda Rizzo, Ed Didática e Científica. 

R$ 72,00 
 

 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 


