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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
O Governo do RJ diz que vai manter isolamento e definirá a flexibilização nos próximos dias. 
Nada ainda está definido sobre a reabertura da economia e o estado manteve o isolamento 
social para esta semana.  
 
A equipe se reuniu para conversar sobre como seria a volta às aulas. Os cuidados com os 
espaços, como distanciar crianças tão pequenas, se trocamos de roupa na mudança de turno, 
se as crianças trocariam os sapatos quando chegassem na Ueriri, como seriam as aulas... 
muitas questões, muitos protocolos.... 
 
Questões com segurança, sem dúvida!  
 
- Aulas? O que seria importante passar para as crianças agora? - questionou Silvana, nossa 
supervisora pedagógica. 
 
“É com o coração que me dirijo a vocês neste momento.  
 
Fechei o Zoom onde falávamos, professoras, Toni, Patrícia, Ana e eu sobre a volta para a 
escola.  
 
Quantas providências importantes a serem tomadas. Quantas situações novas precisarão ser 
antecipadas. Uma responsabilidade enorme nos espera. Todos os protocolos e todas as 
orientações de higiene são do âmbito da ação concreta. O novo coronavírus mudou a rotina 
de todos. Afastou as crianças dos avós, dos amigos e da escola, ameaçando a nossa saúde e 
nos colocando com máscaras e luvas.  
 
Que significado enorme tem agora a palavra encontro!  
 
Depois de tanto tempo, muito mais do que poderíamos imaginar, o coração treme quando 
imagino o encontro, que acontecerá em algum momento. O grande encontro, o de uma 
grande família, a família Ueriri. 
 
Serão coraçõezinhos assustados e ansiosos que vamos encontrar? Provavelmente sim. Os 
nossos corações de adultos também. 
 
Queridos, estamos nos preparando para nesse dia acolher cada experiência. Somos adultos e 
educadores e o que nos importa, neste momento, é trazer de volta a alegria e a confiança. 
Nos adaptaremos aos novos tempos e ao que ele exige de nós no que se refere a novos 
hábitos de higiene e convivência, sem sacrificar o prazer de estarmos juntos. 
 



 

Brincar, conversar, dançar, ouvir histórias, reconquistando, aos poucos, uma rotina escolar. 
Na hora certa saberemos fazer desse reencontro o que a Ueriri sempre foi. Um espaço de 
amor, alegria e confiança. 
 
Beijos, Silvana” 
 
 
Logo depois li um texto que resolvi repassar uma parte para vocês, já que é muito longo. 
 

“O QUE A QUARENTENA NOS ROUBA" 
 

“Já não é o bastante marcar encontros virtuais e conversar em vídeo, ao que parece para 
ninguém. A figura do outro lado da tela nunca cumpre o que dela se espera, nunca supre a 

falta.... o que eu desejo, é ver o gesto desavisado, o ato não programado, a frase 
desinteressada e indiferente - tudo o que só se manifesta quando há presença física, quando 

sobram espaço e tempo.” 
 

“Saudade é um pouco como fome", quem diz é Clarice Lispector. "Só passa quando comemos” 
Texto de Julián Fuks 

 
Mantenho a fé que isso vai passar! 
 
Quando voltaremos? Uma data ainda não definida, apesar de anunciada. Para as ações 
concretas, como disse Silvana, a Ueriri está formulando um protocolo para o retorno com a 
ajuda de uma infectologista e mãe da Creche. Amélia, mãe do Caetano, Grupo 3.   
 
Enquanto isso, gostaria de continuar colocando vocês a par de tudo que está acontecendo na 
escola. 
 

• Em relação a receita, maio caiu R$ 20.000,00 em relação a abril. Não está fácil! Porém, 
com a redução de algumas contas e o acordo com as auxiliares, que começará este mês, 
conseguiremos repassar um desconto para as mensalidades de junho, como havia 
combinado.  

 

• Esse desconto, 15%, seria para os pais que não tem abatimento na mensalidade e 
pagaram integramente a Ueriri nesses dois últimos meses. Para os pais que já tinham um 
valor diferenciado e para os pais que negociaram os valores por conta da pandemia, não 
será possível dar mais esse desconto. Não poderíamos manter a Ueriri dessa forma. 

 

• O governo propõe um desconto de 30%, independente do segmento e do tamanho da 
escola. Sindicatos estão estudando formas de relativizar esses números e evitar a falência 
de algumas instituições. A Ueriri, por exemplo, não conseguiria arcar com esse percentual 
no momento. Não temos casa própria, não temos isenção de impostos como as escolas 
religiosas, não temos 6.000 alunos.  

 



 

Gostaria de lembrar que quem ganha com a generosidade de vocês é a própria Escola, que 
assim tem garantida a sua continuidade. A Ueriri tem honrado com todos seus compromissos. 
Não há, em momento algum, preocupação com lucro. Agradeço imensamente esse esforço 
coletivo, essa demonstração de carinho com a escola, que também é de vocês. 
 
Gostaria também de fazer um agradecimento especial a toda equipe que tem se dedicado à 
escola e às crianças de forma integral. As auxiliares, mesmo de longe, mantêm contato e 
foram generosas ao aceitarem o acordo. Elas sempre perguntam por vocês e estão doidas 
para voltarem! Uma equipe que me fortalece a todo momento, me dando amor e coragem 
para superar este momento que estamos vivendo. 
 
Para a equipe! 
 
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que 
respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor 
que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. (Cora Coralina) 
 
Gratidão pelo carinho de todos! Jamais esquecerei!  
 
Estamos juntos, equipe, pais e crianças! Vai passar e a primeira coisa que desejo fazer é dar 
um enorme abraço em todos! A feijoada não está esquecida! Podem deixar! 
 
Saudades! 
 
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

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

