
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 14 – Rio, 22/06/2020 

 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
As fases de abertura do município começaram, mas infelizmente a população, acho que 
esquecendo-se que fazem parte de um todo maior, não vem fazendo a sua parte. As praias 
cheias, as aglomerações e falta do uso de máscaras refletem uma falsa realidade em relação a 
seriedade do momento que estamos vivendo.   
 

“Espalhe que o amor não é banal. E que, embora estejam distorcendo  
o sentido verdadeiro dele nos tempos modernos de hoje, ele existe e é  

o ingrediente mais importante da vida, a própria porção mágica da Felicidade.” 
Mário Quintana 

 
Defendo e a reabertura das escolas, com todos os cuidados que devem ser tomados, por 
acreditar que as crianças precisam voltar para o seu ambiente de brincadeiras com os amigos. É 
na escola que acontece o desenvolvimento social deles, principalmente na faixa etária da Ueriri. 
Li em uma troca de mensagens entre mães do grupo 3, que o filho quer brincar com crianças, 
não com adultos. Como foi difícil desligar o Zoom depois da Festa Junina da Creche. Olhos 
curiosos e felizes, buscando os amigos e os adultos da equipe. Elas não aguentam mais essa 
rotina imposta pelo isolamento social. Percebo diferentes reações entre os mais velhos: 
angústias, mudanças de comportamento, irritação e tristeza.   
 
Porém, tirando o momento que estarão na escola, acredito que devam continuar em casa, 
evitando shoppings, parques e aglomerações.  
 
Todo remédio tem a dosagem certa. Nem mais, nem menos. 
 
Por isso, pelo sonho, vamos em frente! E nada como Fernando Pessoa para nos ensinar o que 
fazer depois da pandemia: 
 

Depois de tudo 
 

Depois de tudo ficaram três coisas: 
A certeza de que estamos sempre a começar... 

A certeza de que é preciso continuar ... 
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar... 

 
Por isso devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 

Do medo uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro. 
 



 

 
•     •     • 

 
Hoje, 22 de junho, a Comissão de Educação da Câmara Municipal promoverá uma audiência 
pública, em ambiente virtual, para tratar do possível retorno às aulas na Rede Municipal, na 
primeira quinzena de julho.   
 
Em relação ao retorno, com a entrada do inverno, a Ueriri decidiu marcar a volta às aulas para o 
dia 15 de julho. Lembrando que precisamos da autorização do Município para a reabertura. 
 
Seguem mais algumas informações para os primeiros quinze dias: 
 

• Sem pressa, voltaremos aos poucos, com as turmas divididas. Pedimos aos pais que 
coloquem nos grupos o turno de preferência. Tentaremos atender as necessidades de vocês, 
mas talvez tenhamos que mudar um pouco os horários. Importante também sabermos se as 
crianças integrais precisam do horário todo ou os pais têm condições de escolher um turno. 

• A creche funcionaria no horário de 7h30 às 12:30 e de 13h30 às 18h30. Desta forma 
evitaríamos o horário do sono nos primeiros quinze dias de retorno. 

• A escola funcionaria com a escolaridade de 8h às 12h e de 13 às 17h. Com este horário, 
evitaremos aglomerações na porta da escola, já que a entrada e saída não coincidiriam com 
a creche. 

• A cozinha entrará com uma nova rotina e protocolos em relação a higienização dos 
alimentos e utensílios. Patrícia, nossa nutricionista vem trabalhando com afinco em relação 
as novas regras. Montou um protocolo e reservou dois horários para conversarmos e tirar 
dúvidas. 

 
➢ QUINTA -FEIRA, 25 DE JUNHO, ÀS 8H30 

➢ QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO, ÀS 10H 

 
Vocês receberam os dois convites para o Zoom e poderão escolher o melhor horário. O 
importante é participar! 
 
Em relação ao retorno, seguem algumas informações já protocoladas: 
 

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

• Pelo mesmo motivo, entregadores não poderão entrar na escola e os carrinhos das crianças 
também.  

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



 

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

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

• As mochilas das crianças deverão ser higienizadas na entrada. Vamos evitar as bolsas de lona 
neste momento. 

• Em relação aos sapatos, as crianças deverão trazer na mochila um par a mais para trocar na 
entrada da escola. Copos, escova de dentes, chupetas, roupas de cama e toalhas não 
permanecerão mais na escola. Devem vir e voltar todos os dias. Acreditamos que teremos 
maior controle do que está ou não higienizado. 

• Contratamos uma empresa para higienizar a escola e fazer treinamento com a equipe, 
procurando aumentar todos os cuidados com as medidas sanitárias. Teremos álcool gel 
espalhados por toda aos espaços e essa mesma empresa fornecerá os produtos necessários 
para a higienização.  

• As reuniões de pais serão marcadas na semana após a festa junina da escola. Poderemos 
conversar, tirar dúvidas e diminuir um pouco as angústias. 

• Na semana de 30 de julho a 03 de junho, as professoras farão um pequeno recesso. 

• Na semana de 06 a 10 de julho montaremos um esquema para a crianças irem à escola para 
reverem os espaços, encontrar as professoras e falar um pouco sobre o que estão sentindo. 
As crianças da creche, junto com os pais, também participarão para que não estranhem 
tanto o retorno. Todos de máscara e um par de sapato extra 

• Nos dias 13 e 14 faremos a assepsia de todos os espaços e materiais.  

 
Agora FESTA JUNINA!!!! 
 
ANOTEM: SÁBADO, 27 DE JULHO 
 
JARDIM 1 EJARDIM 2: 10 HORAS 
JARDIM 3 E PRIMEIRO ANO: 11 HORAS  
 
NÃO PERCAM O ARRAIAL! 
 

“A GENTE SÓ CAMINHA PRA FRENTE, SE TIVER A LUZ DE UM SONHO LEVANDO A GENTE...” 
(Ariano Suassuna) 

 
Vai passar! Estamos juntos! Sempre! 
 
Beijo enorme e um abraço apertado em todos!  
 
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

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

