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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
Abril está acabando, e o governador aumentou o prazo de isolamento. Não temos uma 
posição de quando as escolas de Educação Infantil poderão recomeçar suas aulas. Não 
acredito que essa data aconteça antes da primeira quinzena de maio. A briga entre o remédio 
e o veneno continua. Quanto tempo teremos que continuar com o isolamento social? Quando 
parar?  
 
No meio dessa indecisão vem se discutindo sobre os descontos devidos em relação às 
mensalidades escolares. O complicado dessa definição acontece quando tenta-se equiparar a 
Educação Infantil com as Escolas de maior porte, com Ensino Fundamental e Médio. A escola 
pequena não tem como competir e arcar com isso. A Ueriri não se manteria com os descontos 
que vêm sendo discutidos. Muitas escolas de Educação Infantil já cogitam fechar suas portas. 
 

"Desistir... eu já pensei seriamente nisso,  
mas nunca me levei realmente a sério; é que tem 

mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas,  
mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros,  

mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça.” 
Cora Coralina 

 
A receita da Ueriri caiu mês de março. Com tudo que estamos passando, alguns pais ficaram 
sem renda ou tiveram seus salários cortados. Gostaria de continuar sendo o mais 
transparente possível. Não saberia ser de outra forma.  Procuro o tempo todo ser otimista, ter 
esperança e fazer tudo com muito amor.  
 
Algumas informações são importantes neste momento: 
 

1) Luz, água, telefone e gás chegaram com uma diminuição irrisória, já que funcionamos 
durante o mês de março. Mesmo depois da escola fechada, trabalhamos com 
higienizações e reuniões, para decidirmos como o projeto pedagógico e a relação da 
escola com as crianças poderiam ser mantidos. 

2) Não cortei salários nem benefícios dos funcionários.  

3) Todos os impostos e o aluguel foram pagos. Para vocês terem uma ideia, o total aqui 
foi de R$ 58.000,00.  

4) Contas fixas: Brastemp (bebedouros), sindicatos, coleta de lixo, papelaria, lavanderia, 
padaria, material de limpeza, melhoramentos, farmácia e poupa de fruta, que já 
haviam sido encomendas, enfim, tudo quitado. 

5) Colocamos as auxiliares, que ainda não tinham tirado, de férias, o que aumentou o 
custo no mês de abril. Achamos importante fazer isso agora para que no retorno às 
aulas a equipe esteja completa. 



 

6) O que não precisamos pagar este mês foi o supermercado, a peixaria e o vale 
transporte dos funcionários. Como a queda da receita aconteceu, na verdade 
despesas e receita quase bateram. Ficou um saldo de R$ 5.000,00. Como dividir esse 
pequeno saldo igualitariamente entre os pais? Não faria muita diferença para vocês, 
mas faria para a Ueriri em um futuro incerto do país.  

7) Acreditamos que algumas contas realmente abaixarão no mês de maio.  

8) Com a equipe das auxiliares fiz um acordo de suspensão do contrato de trabalho. Elas 
receberão do governo o valor do seguro desemprego. Diferenças serão pagas por 
mim, assim como o INSS e FGTS. Elas merecem! Porém, esse acordo começará em 
maio, e só teremos essa redução de gastos em junho.  

9) Os professores Patrícia e Toni, supervisionados pela Silvana, mais do que nunca se 
uniram para se reinventarem e descobrirem uma forma de dar aulas para as crianças! 
Estamos juntos a todo momento, nos avaliando, crescendo, errando e aprendendo. 
Para mim, não cabe diminuição de carga horária e redução de salário para esta 
equipe que vem tentando substituir a sala de aula com tanta dedicação e afeto. 

 
“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar,  

ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida,  
que o mais importante é o decidir.” 

Cora Coralina 
 
Hoje estou aqui humildemente, mais uma vez, como dona da Ueriri, a escola que vocês 
escolheram. Continuo precisando de vocês para esse sonho não morrer. Continuo precisando 
que vocês paguem as mensalidades. Não vou desistir e parar de lutar por uma educação 
libertadora, democrática e comprometida com as famílias, as crianças e a equipe. Jamais 
desistirei de vocês! 
 
Para o mês de junho acredito que realmente possa calcular um valor de desconto nas 
mensalidades e que seja significativo para vocês.  
 
Essa crise vai passar e estaremos juntos, daremos muitos abraços e beijos. E a feijoada da 
Maura confirmadíssima para toda comunidade da Ueriri.  
 
A escola tem conta na papelaria Humaitem. Eles levam em casa, imprimem e tiram xerox. 
Basta ligar e falar com a Eliane em nome da Ueriri. As crianças com irmãos mais velhos, já em 
outras escolas, podem fazer uso desse serviço também. O custo será totalmente nosso. 
Considero o mínimo que posso fazer por vocês neste momento. (Rua Cesário Alvim, 03 – 
Humaitá – Telefone: 2266-6390). 
 
Muito obrigada pelo carinho de todos! Jamais esquecerei! 
 
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521994034039&text=&source=&data=

