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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
 

“A saudade é nossa alma dizendo para onde ela quer voltar” 
Rubem Alves 

 
 
A Ueriri quer voltar! Nós queremos vocês de volta!  
Porém temos que retornar com cautela e calma! 
 
O município do Rio de Janeiro fez um plano de reabertura das atividades divididas em seis etapas 
"lentas, graduais e com segurança”. Cada fase tinha previsão de duração de 15 dias, com a taxa 
de mortes e infecções sendo avaliada semanalmente. Ao todo seriam 6 fases de reabertura e a 
primeira delas começou no dia 02 de junho. 
 
O retorno das aulas presenciais estava incluído para ser iniciado, gradativamente, a partir da fase 
03.  
 
Porém houve a antecipação da abertura do comércio de rua, inclusive de academias, salões de 
beleza, bares e restaurantes para o mês de julho. As escolas particulares ficaram liberadas a 
partir do dia 10 ou 15, de forma voluntária, ou seja, caberia a cada instituição decidir o seu 
melhor momento de retorno, desde que cumprissem os protocolos.  
 
Com todas essas mudanças na reabertura do município, sentimos a necessidade de preparar as 
crianças para essa volta e observar essa flexibilização total. Somete após 15 dias poderemos ter 
uma visão mais concreta de como estará a situação da pandemia no Rio de Janeiro. Por isso, 
nossa proposta seria reabrir início de agosto ou, se possível, antecipar para final de julho.   
 
Para tomar essa decisão, de não voltar dia 10 de julho, levamos em conta também o 
posicionamento da Fiocruz que alertou sobre a flexibilização antecipada de vários setores, 
facilitando as aglomerações e comprometendo os transportes públicos para jovens e 
adolescentes que se deslocam de forma independente e com mais autonomia. O sentimento da 
Ueriri é coletivo e mesmo sabendo que essa situação não se aplica aos nossos alunos e 
profissionais, pensamos nos trabalhadores que precisam se deslocar para os seus locais de 
trabalho. O retorno em julho precisava ser visto com cautela e calma. 
 
Atualmente, o retorno em julho não é mais voluntário e as escolas foram colocadas na fase 05 e 
06, que acontecerão no mês de agosto. Esse deslocamento de fase se deu oficialmente, 
principalmente, pela falta de acordo com o sindicato dos professores, que se colocou contra o 
retorno em julho. Segundo Crivella, não houve consenso entre o sindicato de professores e 
representantes dos donos de colégios. 
 



 

Além disso, segundo a secretaria de educação do município seria impossível uma retomada sem 
saber quanto será investido na estruturação das escolas e na compra dos materiais necessários 
para garantir a saúde de todos. Infelizmente essa é a realidade das escolas públicas.  
 
No Brasil as aulas presenciais estão suspensas em todo território nacional e essa situação seguirá 
em ritmos diferenciados nos diferentes Estados e Municípios. O que vivemos agora é um 
retrocesso do processo educacional a alunos que não tiveram acesso a atividades remotas, 
danos emocionais e sociais para todos os estudantes, o aumento da violência doméstica e o 
aumento da evasão escolar. As fragilidades e desigualdades estruturais da nossa sociedade ficam 
a cada dia mais evidentes. 
 
Garantir a qualidade e igualdade de aprendizagem a todos estudantes, independentemente de 
onde estudam, é o grande desafio da Educação neste momento.  
 

Tuka lilama 
Tuka livandekela 

Tuka lilimbuka we 
 

Havemos de nos saudar, 
havemos de nos olhar, 

havemos de nos reconhecer 
(música africana, autor desconhecido) 

 
 
Continuo defendo e 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. 
 
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. 
 
Vamos caminhando com esperança e fé! 
 

•     •     • 
 
Semana de 13 a 17 de julho: continuaremos com a nossa viagem espacial!  
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. Está 
sendo muito bom! Acreditamos que com esse trabalho as crianças verão o uso da máscara com 
mais afetividade, entendendo seu uso e importância.  
 



 

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 julho, 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 

 
 
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=

