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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

“Vou te contar os olhos já não podem ver 
Coisas que só o coração pode entender 

Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho 
O resto é mar, é tudo que eu não sei contar 

São coisas lindas que eu tenho pra te dar 
Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho” 

Antonio Carlos Jobim 
 
O município autorizou a reabertura das escolas a partir do dia 01 de agosto. Como não podemos 
ter crianças dentro da Ueriri em julho, tivemos que mudar a semana de visitas e o início do 
semestre. 
 
Vamos conferir? 
 
Semana de 03 a 07 de agosto: 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, 03 de agosto 

• Grupo 2 e Jardim 2:   terça-feira, 04 de agosto 

• Grupo 3:    quarta-feira, 05 de agosto 

• Jardim 3:    quinta-feira, 06 de agosto 

• Primeiro Ano:   sexta-feira, 07 de agosto 

 
Durante esta semana marcaremos uma nova reunião de pais para conversarmos. 
 
O início das aulas acontecerá no dia 10 de agosto. 
 
Como infelizmente ainda teremos que lidar com o Corona vírus durante um tempo, precisamos 
nos proteger e aprender novas formas de convívio social. Vocês receberam o protocolo de 
retorno. Para que tudo dê certo precisamos de equilíbrio e da colaboração de todos, escola, pais, 
filhos, amigos, avós... 
 
Sem pressa, voltaremos aos poucos, com as turmas divididas nos primeiros quinze dias. 
Tentaremos atender as necessidades de vocês, mas talvez tenhamos que mudar um pouco os 
horários. Importante sabermos se as crianças integrais precisam do horário todo ou os pais têm 
condições de escolher um turno. Alguns pais ainda não se posicionaram. 



 

 
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 coincidiriam com a creche. Neste 
período não haverá almoço, só lanche. 
 
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!  
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. 
 
Otimismo e tranquilidade talvez não sejam os sentimentos que nos norteiam neste momento. 
Porém precisamos ter esperança e fé que tudo isso irá passar. Acreditar que a escola é um espaço 
de felicidade e parceria, onde alunos e professores convivem como amigos na fascinante 
experiência da descoberta. 
 

“A gente precisa ter uma educação ligada com a vida” 
Rubem Alves 

 
Até o final de julho continuaremos com o projeto e as viagens aos planetas. 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. Acreditamos que com esse trabalho as crianças 
verão o uso da máscara com mais afetividade, entendendo seu uso e importância.   
 
Na segunda-feira, 20 de julho, teremos um encontro pelo Zoom para cantarmos e mostrarmos o 
“Planta Som”. 
 

• Grupo 3: 17h30 

• Jardim 1: 18h10 

• Jardim 2 e Jardim 3: 19h 

• Primeiro Ano: 19h40 
 
Anotem os horários. Vocês receberão o convite pelos grupos. Basta clicar no link e entrar para se 
divertir 
 
Beijo enorme no coração de todos!  
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

 

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

