
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 07 – Rio, 09/05/2019 

 
Srs. Pais,  
 
 ENCONTRO FAMÍLIA UERIRI 

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DE ARTES 
Convidamos pais e amigos a participarem de um grande encontro onde as crianças apresentarão trabalhos 

de artes plásticas realizados durante o semestre. Como todos os anos os trabalhos são criados a partir do 

tema do projeto. Este ano a cultura indígena e a natureza foram os temas de inspiração. 

Contamos com todos para celebrarmos juntos este momento de integração entre a família e a escola. 

 
SÁBADO, 25 DE MAIO, ÀS 09:30 

 
Para o tradicional café da manhã, fizemos a divisão abaixo:  
 
• Grupo 1:  2 litros de iogurte ou suco 

• Grupo 2:  ½ kg de fruta 

• Grupo 3:  300g de frios 

• Jardim 1:  biscoitos e bolos 

• Jardim 2:  pães variados (forma, francês, brioche, broa de milho,...) 

• Jardim 3:  2 caixas de suco 

• 1º Ano:  geleia, manteiga ou requeijão 

 
Já começamos a arrumar as salas, mas ainda falta muita coisa. Com a supervisão e orientação da Silvana, as 
crianças, junto com as professoras, estão produzindo tudo com muito carinho e dedicação. 
 
Na sexta-feira, 24/05, a equipe fará um mutirão para deixar tudo pronto. Como a maioria mora longe, 
pedimos aos pais que puderem buscar as crianças da Creche às 17h. 
 
 
 CONSELHO DE CLASSE – Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e 1º Ano 
O Conselho de Classe do dia 18 de abril acontecerá na sexta-feira, 24 de maio. Neste dia não haverá aula 
para as crianças da escola. 
 
 
 REUNIÃO DE PAIS DO JARDIM 2 
Marcamos para o dia 16 de maio, quinta-feira, às 17h, a reunião de pais do Jardim 2. Anotem nas agendas 
e não faltem! 
 
 
 VIROSE 
Estamos com vários casos de gastroenterite no Grupo 2. Os principais sintomas são vômito e diarreia. A 
gastroenterite é contagiosa e se dissemina facilmente, especialmente de uma criança para outra. 
 
Pedimos uma atenção especial dos pais. A criança com sintoma deve permanecer em casa para evitar o 
contágio. Para mantermos nosso espaço com saúde, pedimos que as crianças só retornem após 48 horas do 
desaparecimento dos sintomas. 
 
Agradecemos a colaboração de todos! 



 

 
 

 NOVAS FAMÍLIAS  
O presente do dia das mães tornou-se uma convenção baseada em papéis tradicionais que constituíam as 
famílias. No mundo contemporâneo esses papéis vêm se diversificando e novas formas de afeto aparecem. 
 
Por este motivo, decidimos transcender essa tradição, criando novos espaços e formas de celebração. 
  
 
 VALE A PENA ASSISTIR: 

QUEBRANDO AS REGRAS  
Produção de Kakau Gomes, mãe do Lucas do Jardim 1. 

Terças e quartas às 20h30m no teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea.  

Colocando o nome da lista amiga, o ingresso é vendido a R$ 30,00. 

 
 

Atenciosamente, 
Coordenação 


