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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
Estima-se que pelo menos 2,6 bilhões de pessoas foram colocadas sob alguma forma de 
quarentena em março. Isso representa um terço da população mundial. Esses longos meses de 
confinamento levaram a consequências psicológicas em grande parte da população. 
 
Segundo Elke Van Hoof, professora de psicologia da saúde na Universidade de Vrije, em Bruxelas, 
e especialista em estresse e trauma, estamos diante do "maior experimento psicológico da 
história". 
 
Segundo Elke Hoof: “... a maioria de nós conseguiu se reinventar e recriar nossas vidas da melhor 
maneira possível durante a quarentena. Temos forças para nos tornar a melhor versão de nós 
mesmos, independentemente da situação difícil em que nos encontramos. Então, há uma 
mensagem de esperança. Esse período de pandemia e a longevidade é algo para o qual não 
estávamos preparados, muito menos esperando. É realmente um grande desafio. 
 
Os sentimentos de solidão e medo surgiram. Ao mesmo tempo, quando somos atingidos por 
uma pandemia de tal magnitude, também tendemos a ser mais solidários e a ter um maior 
sentimento de coesão social, porque todos sentimos o mesmo. Existem más consequências, mas 
também existem algumas que dão esperança...” 
 

“Hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança...  
Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera  

do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é  
quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes  

a borbulhar dentro do coração"  
Rubem Alves 

 
O município adiantou a abertura do comércio de rua, inclusive de academias, bares, restaurantes 
e estádios para o mês de julho. As escolas particulares estão liberadas a partir do dia 10 ou 15, 
de forma voluntária. Quando diz voluntária, diz que os professores podem voltar ou não, de 
acordo com critérios próprios, sem consequências salariais. Não é o caso Ueriri, porém sabemos 
o mal-estar que isso está gerando em algumas escolas. O Simpro, sindicato dos professores, está 
fazendo uma campanha para que os profissionais não retornem ao trabalho. As escolas do 
município, agora desvinculadas das escolas particulares, mesmo sem ter os protocolos 
organizados, reabrirão em agosto. O que vemos é um aumento da desigualdade social neste 
momento e uma falta de consenso comum a todos. 
 
Aliado a isso tudo, temos a falta de critérios utilizados pelo município, a falta de conscientização 
da população, que continua se aglomerando, o provável aumento de casos com todo comércio 
reaberto, a falta de testagem, a entrada do inverno e a dificuldade relatada por vocês em relação 
ao uso de máscaras pelas crianças. Tudo isso nos levou a repensar em como faremos essa volta e 
em que data. 



 

 
Continuo defendendo a reabertura das escolas por acreditar que as crianças precisam e querem 
voltar para o seu ambiente de brincadeiras com os amigos. Já não bastam encontros virtuais! 
Eles querem e precisam do relacionamento presencial. Voltar as aulas, com todos os devidos 
cuidados, mantendo a segurança dos alunos e da equipe, irá ajudas milhares de crianças e jovens 
a retomar suas relações sociais, afetivas e cognitivas, que foram cortadas de forma abrupta e 
sem aviso prévio, sem tempo para que as escolas pudessem se organizar melhor. Tivemos que 
nos reinventar.  
 
Neste ponto gostaria de agradecer mais uma vez o afinco e carinho dos profissionais com a 
Ueriri, mantendo nosso trabalho e nossa família vivas! A vocês, pais, minha eterna gratidão por 
se manterem perto, não deixando a escola, o sonho morrer.   
 
É na escola que acontece o desenvolvimento social deles, principalmente na faixa etária da 
Ueriri.  Porém, tirando o momento que estarão na escola, acredito que devam continuar em 
casa, evitando shoppings, parques e aglomerações. Vamos lembrar mais uma vez que todo 
remédio tem a dosagem certa. Nem mais, nem menos. 
 
A Ueriri já está com praticamente tudo pronto para o retorno. O município estabeleceu um 
protocolo geral que deve ser seguido por todas as escolas. Dentro deste protocolo a Ueriri já 
tinha se adiantado praticamente a tudo e acrescentado mais alguns itens. Faltam apenas os 
separadores de acrílicos para as mesas, quando as aulas voltarem ao normal, após os 15 
primeiros dias, e o SELO DE CONFORMIDADE DE PREVENÇÂO A COVID-19, que já está sendo 
providenciado. 
 
Com todas essas mudanças na reabertura do município, sentimos a necessidade de preparar as 
crianças para essa volta e observar essa flexibilização total. Somente após 15 dias poderemos ter 
uma visão mais concreta de como estará a situação da pandemia no Rio de Janeiro. Por isso, 
nossa proposta será reabrir início de agosto ou, se possível, antecipar para final de julho.   
 
Vamos caminhando com esperança e fé! 
 

•     •     • 
 
Semana de 29 de junho a 03 de julho: recesso para as crianças. Percebemos o cansaço das 
crianças e dos pais. Precisamos nos reinventar novamente para manter o interesse deles. Para 
isso a equipe: Direção, Silvana, Toni e as professoras, estão se reunindo para reflexão, avaliação 
e planejamento. 
 
Semana de 06 a 10 de julho e semana de 13 a 17 de julho: faremos propostas com um conteúdo 
diferente. Através de histórias, a ideia é trabalhar o retorno, como eles estão se sentindo, a 
importância do uso das máscaras, da higiene das mãos, o uso do álcool gel e o porquê do 
isolamento social. Aguardem as novidades e surpresas!  Vai ser muito bom! Acreditamos que 
com esse trabalho as crianças verão o uso da máscara com mais afetividade, entendendo seu uso 
e importância. Pedimos que os pais comprem uma máscara lisa para as crianças poderem 
trabalhar nela, cada uma do seu jeito. Nas farmácias vendem umas lisas de algodão. 



 

 
Teremos também neste período reuniões de pais por grupos. Anotem os dias e horários: 
 

• Grupo 1 e Grupo 2:  13 de julho, segunda-feira, 17h30 

• Grupo 3:    13 de julho, segunda-feira, 18h30 

• Jardim 1:    14 de julho, terça-feira, 18h30 

• Jardim 2:    15 de julho, quarta-feira, 18h30 

• Jardim 3:    16 de julgo, quinta-feira, 18h30 

• Primeiro Ano:   17 de julho, sexta-feira, 18h30 

 
Vocês receberão o convite para o Zoom. Só clicar no link e entrar. 
 
Semana de 20 a 24 de julho: essa semana será uma semana de visita a escola para matar a 
saudade do espaço, da professora e das auxiliares. Cada turma terá seu dia de visita. Ver que a 
escola ainda existe, que seus professores são reais e que querem muito tê-los de volta. No 
horário de 10h às 16h, vocês poderão escolher um período para irem à escola. Pode ser uma 
hora, duas, 20 minutos, o que couber na rotina da casa de cada família. O importante é 
comparecer e permitir que as crianças tenham esse primeiro contato junto com vocês, a família 
Ueriri. Todos de máscara e um sapato extra para entrar na escola.  
 

• Grupo 1 e Jardim 1:  segunda-feira, 20 de julho 

• Grupo 2 e Jardim 2:  terça-feira, 21 de julho 

• Grupo 3:    quarta-feira, 22 de julho 

• Jardim 3:    quinta-feira,23 de julho 

• Primeiro Ano:   sexta-feira, 24 de julho 

 
Agora, lembrando as informações para os primeiros quinze dias de retorno: 
 

• 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 funcionará 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. Porém como o sono faz 
parte da rotina, não esqueçam de levar um lençol caso a criança sinta sono e precise dormir. 
Faremos o espaçamento necessário e eles se deitarão alternado a cabeça e os pés. Haverá 
almoço e jantar. Os pratos subirão prontos e os talheres embalados individualmente. 



 

• A escola funcionará 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 coincidirão com a 
creche. Neste período não haverá almoço, só lanche. 

•  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 
às novas regras. Montou um protocolo e realizou duas reuniões de pais. Como muitos não 
puderam assistir, estamos reservando um novo horário. 

 
➢ QUINTA -FEIRA, 09 DE JUNHO, ÀS 18H30 

 
Vocês receberam o convite para o Zoom. Só clicar no link. 
 
Vamos lembrar também alguns protocolos para o retorno? 
 

• 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 e toucas descartáveis. No momento 
de alimentação, repouso e banho, providenciamos o protetor de rosto. As professoras 
preferiram óculos de acrílico para a voz não ficar muito abafada pelo protetor de rosto, já 
que estarão de máscaras. Pensamos também em uma máscara em que as crianças possam 
ver o sorriso dos adultos que as estão recebendo. Durante a aula isso será essencial para os 
maiores entenderem o som das letras. Visualizar como a professora faz é fundamental no 
processo de aprendizagem. 

• 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. Escova de dentes, chupetas e mamadeiras deverão vir embalados e 
separadas em um pote individual na mochila todos os dias. Roupas de cama e toalhas 
também não permanecerão mais na escola. Devem vir e voltar todos os dias. Foi 
recomendado o uso de copos descartáveis neste primeiro período. Para o Grupo 1 e Grupo 
2, os copos devem vir nos potes com as chupetas e os outros materiais pessoais. 
Acreditamos que teremos maior controle do que está ou não higienizado. 

• As crianças deverão vir para a escola com capa de chuva para não precisarem trocar de 
roupa na entrada. Essa capa não ficará na escola. 



 

• Não teremos lanche surpresa durante os primeiros quinze dias 

• Contratamos uma empresa para higienizar a escola e já fizemos treinamento com a equipe, 
procurando aumentar todos os cuidados com as medidas sanitárias. Teremos álcool gel 
espalhados por toda aos espaços e a Ueriri já comprou todos os produtos e materiais 
necessários para a higienização com essa empresa. Cada espaço terá seu próprio material.  

• Todos os ambientes serão lavados na entrada e higienizados durante o dia. As rodinhas 
serão feitas nas cadeiras da sala para tentar manter um distanciamento entre eles. Faremos 
muitos jogos, onde a professora também poderá controlar melhor o contato. Porém 
lembramos que será impossível fazer uma bolha na Ueriri. Eles são pequenos, precisam de 
colo, carinho e estão com saudades. Nós também! Nossa segurança está na confiança da 
higienização que faremos a todo momento.  

• Com frequência, corrimãos, maçanetas, mesas, cadeiras, brinquedos, livros, cadernos e 
materiais pessoais serão higienizados. 

• Os filtros dos bebedouros foram trocados e as caixas de água e cisternas limpos.  

 
Lembrem: tudo isso vai passar! Estaremos sempre juntos! 
 
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=

