
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 05 – Rio, 01/04/2019 

 
Srs. Pais,  
 
 TAXA DE MATERIAL 

Com a mensalidade de abril foi o pagamento da taxa de material, cobrada anualmente a partir do Grupo 
2. Esta taxa poderia ser diluída nas mensalidades, e o valor total não mudaria de forma significativa o 
percentual de aumento.  

Porém, sempre optamos por cobrar separadamente para fazer frente aos gastos individuais dos alunos 
no início do ano. Vemos a Ueriri como um todo e temos um custo grande com materiais como: escovas de 
dente e outros materiais de higiene das crianças, agendas, pastas, exercícios individuais (já que não 
adotamos livro para as turmas iniciais), lembranças dos pais, cadernos para dever de casa, etc. A cobrança 
da taxa possibilita a compra dos materiais de forma igualitária e a tempo para as atividades das professoras. 

Gostaríamos de lembrar que em momento algum é colocado na taxa o custo de brinquedos, materiais 
coletivos ou de higiene e limpeza dos espaços da Escola, e que a Ueriri não tem lucro algum sobre esta taxa. 
 
 PROJETO DA ESCOLA 

Através da relação que os índios têm com os rios, vamos conhecer a importância deles para a vida dos 
indígenas, para a nossa vida e a de todos os seres vivos. Vamos pesquisar as diversas formas que os seres 
humanos utilizam as águas dos rios e entrar na questão da poluição.  

O amigo Curumim apresenta alguns animais: o jacaré, o tatu, a perereca e o urubu. Cada um com seu 
dom, eles estão ajudando as crianças a combater o Dr. Sujeira.  

Aguardem as novidades! 
 
 PROJETO DO GRUPO 2 

“A Boca do Sapo”: Mary França e Eliardo França 
O sapo estava na beira do rio e vários animais passaram por ele: o bode, o tatu, o gato e o coelho. Todos 

achavam a boca do sapo grande, menos ele.  
Menos ele até o coelho trazer um bolo e dizer: “Vai ganhar o bolo quem apagar as velas com um sopro 

só”. 
O sapo, todo contente disse: “Ora! Quem tem boca grande sou eu!”. 
Esperto esse sapinho! 

 
 PROJETO DO GRUPO 3 

“Uma Arara e Sete Papagaios”: Ana Maria Machado e Claudius. 
O menino Poti pegou uma arara na mata. Ele levou a arara para a taba, onde sua mãe e sua avó 

cozinhavam e amassavam tapioca. 
A arara não parava de falar; Arara! Arara! 
O pai do menino Poti saiu de canoa pelo rio e trouxe com ele sete papagaios. 
Quando a arara falava, os papagaios repetiam; Arara! Arara! Que confusão! 
Poti levou a arara e os papagaios para a mata, onde os animais moram e devem ficar. 

 
 PASSEIOS DA ESCOLA 

Com o aumento dos focos de mosquitos pela cidade, resolvemos adiar os passeios para o mês de maio. 
 
 CONSELHO DE CLASSE 

Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e 1º Ano 
O Conselho de Classe, agendado para o dia 18 de abril no calendário, será adiado. 
Informaremos em breve a nova data. 

 



 

 FERIADOS DE ABRIL 
• SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO: dia 19 de abril, 6ª feira. 
• SÃO JORGE: dia 23 de abril, 3ª feira. 
Nestes dias não funcionaremos! 

 
 ESTAMOS PRECISANDO 

As professoras estão precisando de jornais, revistas e caixas de ovos.  
Quem puder colaborar... 

 
 

Atenciosamente, 
Coordenação 


