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O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem
Guimarães Rosa
No jornal da Globo News, Matusa Neri falou sobre o peso do veneno e o peso do remédio,
referindo-se ao tempo de isolamento e a economia do país. Difícil mensurar. Seis meses seria um
tempo muito longo, mas também não estamos falando de um resfriado banal.
O que sabemos ao certo é que, à nossa revelia, precisamos nos isolar para proteger o coletivo.
Precisamos que esta medida consiga conter a curva tão temida do pico da pandemia no Brasil, mas
precisamos também que não dure um tempo demasiadamente grande.
Estamos vivendo um momento de incertezas e medos pela pandemia do COVID-19, porém
precisamos ser fortes e darmos as mãos. Apesar de isolados, precisamos ficar unidos, juntos.
Hoje estou aqui como dona da Ueriri, a escola que vocês escolheram e confiaram para os seus
filhos. Estou vivendo o mesmo sentimento de medo pela humanidade e incertezas. Será que os
pais vão pagar as mensalidades com a escola fechada?
Muito vem se discutindo sobre o que é correto ou não. O que se tem direito ou não. Já ouvi
discussões positivas e outras tantas que não levam a nada.
Peço uma reflexão neste momento. Não estou e nunca visei lucro com Educação. A Ueriri é uma
escola pequena que não trabalha com um lastro grande de receita. A Ueriri é um sonho realizado
de um espaço onde as crianças possam aprender, se tornarem alunos competentes e com
autonomia e, acima de tudo, serem felizes. Um espaço em que os funcionários e os pais também
sejam felizes e se sintam seguros.
É sobre os funcionários, e por eles, que falo neste momento, que dependem dos seus salários para
sobreviver e vivem as mesmas incertezas que nós.
Essa crise vai passar, vamos todos voltar a trabalhar normalmente e a Ueriri com sua equipe
maravilhosa, estará de braços abertos para vocês. Mas se essa corrente de união não acontecer,
corremos o risco de não estar mais lá. O aluguel tem que continuar a ser pago, assim como
impostos e folha de pagamento.
Sempre tivemos um espaço aberto para as negociações individuais. Hoje sou eu quem precisa
dessa negociação, preciso que vocês me ajudem fazendo sua parte, pagando o valor da
mensalidade. Claro que estarei presente para exceções que com certeza aparecerão. Mas não se
afastem. As professoras, a Maura, a Ozana, as auxiliares, os meninos da educação física, o Pedro,
enfim, todos dependem de nós agora.

A Secretaria Municipal orientou mais uma semana de isolamento e, dessa forma, não abriremos
semana que vem. O pico está previsto para os primeiros dias de abril. Teremos que acompanhar e
torcer para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível.
A equipe não está parada. As professoras estão fazendo vídeos e propondo atividades para as
crianças. A ideia é manter presente a relação das crianças com a escola, para não perderem o ritmo
e o prazer em vivenciar novos desafios.
Hoje fizemos uma reunião e gostaria de passar para vocês algumas das decisões que achamos
importantes para compensar as perdas de aulas e conteúdo. Por mais que as professoras se
esforcem com os vídeos, nada substitui a aula presencial.
1)

Assim que o isolamento acabar, as crianças da Escola (Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e
Primeiro Ano) farão um horário estendido três vezes por semana. As professoras
trabalharão com horário dobrado e darão aulas para as crianças. Todos deverão entrar
às 9h e almoçarão na Ueriri, sem ônus para os pais.

2)

As crianças do Primeiro Ano ficarão na escola até 18h, para reforço e leitura.

3)

A Ueriri não cobrará a taxa anual de material escolar. Ainda não temos como mensurar
o valor que não será gasto com comida e a economia com luz, água e gás. Fechamos na
segunda quinzena de março e muitos materiais e alimentos já tinham sido comprados.
Só poderemos avaliar esse valor no final de abril. O saldo seria rateado igualitariamente
e revertido em desconto nas mensalidades de maio.

4)

Não faremos a viagem ao Hotel Fazenda Jatahy em julho e não faremos recesso. A
viagem ficará para o final do ano.

5)

Faremos os Conselhos de Classe à noite para que as crianças não percam mais dias de
aula.

6)

Silvana está preparando um vídeo com os conteúdos que serão trabalhados e os
objetivos de cada turma.

7)

A partir de segunda-feira, as professoras farão vídeos com aulas e conteúdo mais
direcionado, que serão enviados para as respectivas turmas.

8)

Os professores das aulas complementares continuarão enviando vídeos também.

Me despeço aqui deixando um carinho de esperança e fé!
Meu celular estará sempre a disposição de vocês!
(21) 99403-4039
Ana Paula

