
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Circular de início de ano da Escola – Rio, 24/01/2022. 

 
Srs. Pais,  
 
Não poderia começar a circular de hoje sem homenagear a grande mulher que foi Elza Soares. 
Mulher, negra e pobre, merece ser lembrada por sua alegria, luta e garra.  Uma sobrevivente. Sua 
primeira aparição foi no programa do Ari Barroso, que lhe perguntou de que planeta tinha vindo 
por conta da sua vestimenta. “Vim do planeta fome”, ela respondeu.  
 
“Aprendi desde cedo que ser mulher não seria fácil. Ser uma mulher preta, então!?! 
Que teria que me levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima muitas vezes. 
Mas principalmente que travaria uma batalha para a conquista de uma vida socialmente mais 
justa e mais livre para nós mulheres. Que usaria a minha voz, minha música, meu exemplo para 
isso. Eu vi e vivi muita coisa e sei que conseguimos grandes conquistas. Mas também sei que a luta 
nunca acaba e ainda há muito o que conquistar. 
Hoje o que desejo a todas as mulheres é respeito, amor e liberdade!” 
Elza Soares 
 
Sempre quando perguntavam sobre seu passado ela respondia, meu nome é hoje. 
 
Que possamos viver 2022 com coragem, empatia e responsabilidade. Um dia de cada vez, 
lembrando da alegria que é estarmos juntos hoje e sempre!  
 
Sejam bem-vindos!!! Vamos lá!?! 
 

1. NOSSA EQUIPE  

Diretora Ana Paula 

Coordenação e Supervisão Andreia Andrade 

Coordenação do projeto Toni  

Nutricionista Patrícia (2ª feira de manhã e 5ª feira à tarde) 

Professoras Jardim 1: Kênia (13h às 17h30)  

Jardim 2: Carla (13h às 17h30) 

Jardim 3: Bia (13h às 17h30m 

Primeiro Ano:  Sheila (13 às 17h30) 

Auxiliares de Turma Iolanda, Lucimara e Sabrina 

Equipe de apoio Cozinha: Ozana 

Faxineira: Tainara 

Aulas Complementares Música: em processo de seleção 

Inglês: Regina (Jardim 3 e 1º Ano) 

Educação Física: Gabriel e Tiago 

 
 
 
 



 

2. AULAS DE CAPOEIRA (Mensalidade: R$ 220,00) 

Supervisão: Mestre Toni 

Professores: Gabriel e Tiago  

Jardim 1: segundas e quartas às 17h 

Jardim 2: segundas e quartas às 17h30  

Jardim 3: terças e quintas às 17h30  

Primeiro Ano: terças e quintas às 18h 

 

Início: 31 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.     

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 

❖ Escolaridade 

Durante esse período, todas as crianças deverão estar na escola. As aulas complementares 

continuam inseridas na programação e acontecem uma vez por semana.  

 

Educação Física (todas as turmas) 5ª feira 

Aula de Música (todas as turmas) A definir  

Inglês (Jardim 3 e 1º Ano)  4ª feira  

 

❖ Turno da Manhã 
As turmas do Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e Primeiro Ano ficarão no turno da manhã com as 

auxiliares em suas salas.  

Durante o período da pandemia, o banho está suspenso. Com o calor, teremos chuveiradas. 

Tragam sempre uma toalha, biquíni ou sunga na mochila. Pedimos que todos os pertences das 

crianças estejam marcados com o nome para evitarmos as trocas.  

As crianças do Jardim 1 e Jardim 2 almoçam às 11h. As crianças do Jardim 3 e do 1º Ano almoçam 

às 12h.  

 
5. LEMBRANDO... 

Agenda: durante este período está suspenso o uso da agenda. Vamos continuar com nossa 
comunicação mais direta através dos grupos de telefone. Caso alguma criança estiver fazendo 
uso de remédio, este deverá ser entregue a coordenação para anotação do horário e dosagem. 
 
Lanche Surpresa: atividade que acontece toda sexta, também está suspensa temporariamente. 

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


 

 
Conselho de Classe (COC): momento em que a equipe da Ueriri está reunida para avaliação e 
reflexão do trabalho desenvolvido no bimestre. Nesses dias, não temos atividades com as crianças. 
 
Aniversários: com os novos protocolos, as crianças comemoram com os amigos e a equipe da sala. 
Basta agendar com antecedência com a coordenadora e caprichar no bolo. O suco fica por conta 
da Ueriri. 
 
Uniformes: o uso do uniforme no período da escolaridade é obrigatório. Pedimos também que as 
crianças venham sempre de tênis para poderem correr com mais segurança. O uniforme poderá 
ser adquirido na loja Just Kidding pelo telefone 99927-8227 ou 97108-3304 (WhatsApp). 
 
Dia da Novidade: com os novos protocolos pedimos aos pais que, por enquanto, evitem mandar 
brinquedos de casa. 

 
6. REPELENTE 

Os repelentes não ficarão mais na Escola e deverão permanecer nas mochilas para serem usados 
pelas crianças. Essa medida é uma exigência do Conselho Regional de Educação. As crianças 
deverão trazer um copo para beber água que deverá permanecer na mochila diariamente. 
Deverão trazer também 04 máscaras e um saquinho para guardar as que foram usadas. 
 

7. JARDIM 1, JARDIM 2 E JARDIM 3 

Cada criança deverá trazer dois estojos. Um com lápis de cera e o outro para pilot grosso, um 
tubo pequeno de cola polar e dois pacotes de chameguinho (um branco e um colorido). 
 
Jardim 2 e Jardim 3 também deverão trazer lápis grafite (2) , borracha, apontador com 
depósito, uma tesoura sem ponta e lápis de cor. 
 

8. LIVRO DE MATEMÁTICA DO JARDIM 3 

Anotem o nome do livro de matemática que as crianças deverão trazer até o final de fevereiro: 
“VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA”, MATEMÁTICA 02, ED. FTD. 
 

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$ 93,60 
• 1º Ano: MINHAS CAÇADAS, Gilda Rizzo, Ed Didática e Científica. R$ 93,60 
 

10. MENSALIDADES 

Algumas mensalidades de janeiro foram transferidas por PIX e não foi possível identificar o 
depositante. Gostaria de pedir para quem fez PIX, mandar o comprovante com a data. 

 
 
Atenciosamente, 
Equipe da Ueriri 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5521999278227&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5521971083304&text&app_absent=0

