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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
“O Brasil não fez quarentena direito, distanciamento físico e não teve testes, o que é uma 
enorme falha governamental. A quarentena virou briga política. Além disso, o Brasil tem uma 
enorme desigualdade, com grande parte da população sem condições de fazer isolamento, sem 
suporte econômico e social.”  
(Roberto Focaccia, infectologista e professor da Universidade de São Paulo)  
 
Infelizmente ainda teremos que lidar com o Coronavírus durante um tempo e precisamos nos 
proteger e aprender novas formas de convívio social. Neste ponto que estamos, volto a dizer que 
precisamos de equilíbrio e da colaboração de todos, escola, pais, filhos, amigos, avós... 
 
Os shoppings abriram e a educação passou para fase 04 da reabertura, 15 de julho. Porém o mais 
provável é que o retorno só aconteça na primeira semana de agosto. Lamento que o retorno às 
aulas tenha sido adiado, colocando a escola como um lugar de maior risco de contaminação que 
os shoppings.  
 
Enquanto educadora acredito que as crianças não aguentam mais serem privadas de estar e 
conviver com os amigos. Privadas das experiências positivas do ambiente escolar. Repetindo 
mais uma vez, no brincar coletivo ocorre um processo de troca, partilha, confronto, negociação. 
No brincar coletivo a criança constrói sua identidade, autonomia, resolução de conflitos e 
habilidades motoras, afetivas e cognitivas. A velha história entre a dosagem do remédio e do 
veneno? A escola, com os devidos protocolos e cuidados, deve continuar sendo um espaço de 
saúde e alegria.  
 
“O que faz andar a estrada? É o sonho! Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É 
para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parente do futuro.” (Mia Couto)  
 
Por isso, pelo sonho, vamos em frente!  
 

O tempo muito me ensinou 
Ensinou a amar a vida 
Não desistir de lutar 
Renascer na derrota 

Acreditar nos valores humanos e a ser otimista 
Aprendi que mais vale tentar do que recuar... 

Antes acreditar do que duvidar 
Que o que vale na vida 

Não é o ponto de partida e sim a caminhada 
Cora Coralina 

 
 

•     •     • 



 

 
A festa Junina sempre foi um marco na história da Ueriri e a equipe resolveu comemorar mesmo 
à distância. Cada grupo terá seu dia e horário. Preparem as caipiras, porque o forró não vai 
deixar de acontecer!  
 

• GRUPO 1 E GRUPO 2: SÁBADO, 20 DE JUNHO, ÀS 10H; 

• GRUPO 3: SÁBADO, 20 DE JUNHO, ÀS 12H; 

• ESCOLA: SÁBADO, 27 DE JUNHO (AGUARDEM A CONFIRMAÇÃO DO HORÁRIO). 

 
Mandaremos o convite para o Zoom pelos grupos. Durante a semana as professoras mandarão 
mais detalhes. 
 
 
Em relação ao retorno, seguem algumas informações já protocoladas: 
 

• Sem pressa, voltaremos aos poucos, com as turmas divididas. Até o fim desta semana 
marcaremos reuniões de pais por grupos, via Zoom, onde poderemos conversar, tirar 
dúvidas e diminuir um pouco as angústias. 

• No retorno os pais deverão deixar as crianças na porta no horário de entrada e saída. 
Precisamos manter o ambiente escolar higienizado. 

• A Ueriri já providenciou protetores de sapatos descartáveis para os pais das crianças que, 
para entrar na escola, depois de tanto tempo, precisarem da presença de um familiar por 
perto.  

• Compramos máscaras N95 para todos os funcionários e protetores de acrílico para o rosto. 

• Neste momento não haverá troca entre as turmas e cada equipe deverá permanecer em sua 
sala.  

• Contratamos uma empresa para higienizar a escola e fazer treinamento com a equipe, 
procurando aumentar todos os cuidados com as medidas sanitárias.  

• Entregadores não poderão entrar na escola.  

• Organizaremos os horários de entrada e saída das crianças, evitando aglomeração na porta 
da escola.  

 
Como disse, vamos aos poucos.  
 
Beijo enorme e um abraço apertado em todos! Estamos juntos! Sempre! 
 
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

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

