
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 12 – Rio, 01/10/2019 

Srs. Pais,  
 
❖ PROJETO: CULTURA INDÍGENA 

Tema: Ecossistema 
O encerramento do projeto será através de atividades que envolvam a percepção da natureza como um 
ecossistema, onde elementos se integram através de trocas de materiais que alimentam e transformam.  
A natureza indígena é pautada pela preservação, sustentabilidade, respeito e equilíbrio. As comunidades 
indígenas desenvolveram suas tecnologias de caça, pesca e colheita mantendo os recursos naturais em 
excelentes condições. Possuem o cuidado de observar a região, o clima e a terra antes de executar qualquer 
atividade evitando qualquer tipo de agressão contra o meio ambiente.  
A terra é a mãe sagrada! 
   
❖ BARRACA DE PIPOCA DA DONA MADÁ 
A Ueriri e vários pais estão se reunindo para comprar uma nova barraca de pipoca para D. Madá. Uma 
barraca que poderia ser guardada na escola, evitando o custo do aluguel de um espaço. Quem quiser e 
puder, estamos com em envelope na secretaria para recolher as contribuições. 
 
❖ REUNIÃO DE PAIS DO BERÇÁRIO E GRUPO 2 
Anotem e não faltem! 

• Berçário: 02 de outubro, 4ª feira, às 8h30; 

• Grupo 2: 03 de outubro, 5ª feira, às 8h30. 

 
❖   LANCHE SURPRESA PARA O GRUPO 3 
Para auxiliar a passagem do Grupo 3 para a Escola, as crianças vão começar a participar do lanche surpresa 
com o Jardim 1. O lanche surpresa é uma atividade que acontece toda sexta-feira, onde as crianças podem 
trazer suas merendeiras com seu lanche preferido. Começaremos esta atividade a partir do dia 11 de 
outubro, para dar tempo de vocês providenciarem as merendeiras. 
 
❖ CONSELHO DE CLASSE – Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e 1º Ano 
Na segunda-feira, 14 de outubro, estaremos reunidos em Conselho de Classe. Neste dia não haverá aula 
para as turmas da Escola. A Creche funcionará normalmente. 
 
❖ FERIADO 
Na terça-feira, 15 de outubro, é feriado do dia do educador e não funcionaremos. 
 
❖ AMBIENTE SAUDÁVEL 
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! 

 

Atenciosamente, 
Coordenação 


