
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 11 – Rio, 12/09/2019 

 
Srs. Pais,  
 
❖ FESTA DO FOLCLORE 

SÁBADO, 21 DE SETEMBRO, 10H, NO ASA 

(RUA SÃO CLEMENTE, 155) 

 

Pedimos uma atenção especial para as roupas das crianças: 

➢ Creche: todos com uma roupa colorida lisa (pode ser qualquer cor). 

➢ Jardim 1: todos com uma roupa colorida lisa (pode ser qualquer cor). 

➢ Jardim 2: meninos de short ou calça na cor marrom e blusa verde lisa; meninas de saia longa lisa (pode 
ser a do ano passado), blusa verde lisa e uma flor na cabeça. 

➢ Jardim 3: meninos de calça branca (pode ser da capoeira) e blusa branca lisa; meninas de saia florida e 
blusa branca lisa. 

➢ Primeiro Ano: sunga e biquíni lisos, de preferência preto. 

 

Todos os adereços serão levados pela Ueriri. 

   

❖ REUNIÃO DE PAIS DE SETEMBRO 
• Grupo 3: 24 de setembro, 3ª feira, às 8h30 

• Jardim 3: 25 de setembro, 4ª feira, às 8h30 

 
 
❖ AMBIENTE SAUDÁVEL – PARTE 1 
Estamos com alguns casos de febre e diarreia na Creche e na Escola. Sabemos que nem sempre é fácil 
reorganizar a rotina quando a criança não pode vir para a Ueriri, mas para mantermos o ambiente saudável 
para todos, precisamos pensar no coletivo. 

Um dos sinais que merecem mais atenção é a febre, que é um alerta de que o corpo não está bem. A febre, 
assim como o vômito e a diarreia, está ligada a diferentes quadros, sejam infecções virais ou bacterianas. 

O antitérmico acaba mascarando os sintomas e as crianças ficam mais bem-dispostas. Devemos lembrar que 
o remédio acaba com o sintoma, mas não elimina o vírus ou a bactéria e a criança, de alguma forma, 
continua contaminando os amigos. 

Sendo assim, a criança com febre, vômito, diarreia, feridinhas na boca ou impetigo só deverão retornar 24 
horas após o desaparecimento dos sintomas e com atestado médico. 

Agradecemos a compreensão de todos! 

 
❖ AMBIENTE SAUDÁVEL – PARTE 2 
Pedimos que os pais avisem sempre a Ueriri no caso de aparecimento de algum sintoma. Na era do 
WhatsApp, corremos o risco das informações só circularem entre os pais. 
 
 
 

Atenciosamente, 
Coordenação 


