
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 17 – Rio, 27/07/2020 

 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

“Há muros que só a paciência derruba. 
E há pontes que só o carinho constrói.” 

Cora Coralina 
 
O município adiou o retorno às aulas da Educação Infantil para a fase 06, que se iniciará no dia 16 
de agosto (domingo). Sem querer entrar nos critérios usados para essa decisão (um debate longo 
para o informativo), não poderemos receber as crianças antes desta data. 
 
Como a previsão seria 03 de agosto e já estamos afastados há muito tempo, não será possível 
fazer a semana de visita como havia sido programado. Pensamos em fazer do primeiro dia de aula, 
17 de agosto, segunda-feira, o dia da visita à escola. Com os grupos divididos e cada turma na sua 
sala. O tempo de permanência dentro da Ueriri seria menor, duas horas, para eles sentirem a 
escola e verem suas salas e seus professores.  
 
Começaríamos oficialmente no dia 18 de agosto.  
 
Para as duas primeiras semanas de agosto (de 03/08 a 07/08 e de 10/08 a 15/08) continuaremos 
com os vídeos on-line e o projeto dos planetas.   
 
Estamos chegando lá e hoje precisamos muito que vocês acompanhem as lives e os vídeos para 
que as crianças se sintam cada vez mais perto da escola. Essa aproximação será fundamental para 
o retorno. Contamos com vocês! 
 
Como educadora fico muito triste ao ver a falta de importância e o descaso com a educação no 
Brasil.  Principalmente com o segmento da Educação Infantil, que passou a ser um espaço 
descartável. Sei que não é a realidade da nossa comunidade, da nossa família, porém com uma 
frequência maior que gostaria e poderia imaginar, recebo notícias de escolas fechando as portas e 
de escolas com uma situação financeira devastadora. Vejo profissionais sendo demitidos e 
crianças que não poderão retornar às suas escolas de origem para refazerem seus vínculos e suas 
identidades, construídas naquele espaço. 
 
No município do Rio de Janeiro são 480 mil alunos na rede privada de ensino, duas mil escolas e 27 
mil professores, segundo os dados do INEP de 2019. 
 
Com este cenário, mais uma vez, gostaria de agradecer a confiança, parceria e carinho com a 
Ueriri. Nosso sonho não irá morrer. Adiaram um pouco nosso encontro, mas não ficaremos 
afastados. Estaremos sempre juntos, com fé e esperança de dias mais positivos. 
 
A pandemia e a quebra dos laços afetivos geraram um medo autêntico e real, dada a gravidade da 
situação, e um sistema de informações cheio de vieses criaram mais insegurança. Hoje, cinco 
meses após o início do isolamento, existe um maior conhecimento da doença e estudos mostram 
que a criança, diferente de outras viroses, não é o principal vetor de contaminação (de criança 



 

para criança e de criança para um adulto do seu núcleo familiar). O medo e ansiedade da volta às 
aulas não teria uma dimensão catastrófica como se tem dado.  
 
Claro que o retorno tem que ser visto com cautela e cuidado, tomando-se todas as medidas de 
higiene e desinfecção dos ambientes. O uso de máscaras, a lavagem das mãos e o uso do álcool gel 
são fundamentais. Na volta para casa, banho imediato. Vamos encarar com calma e prudência o 
retorno, mas acreditando que as crianças precisam voltar ao seu convívio social no espaço escolar. 
 
Porém, que fique claro, que o retorno não significa menos cuidado e atenção, como vimos em 
relação a abertura de outros setores. Os números continuam altos e não temos data exata para 
uma vacina realmente eficaz. Voltar é uma proposta que acredito ser o melhor para as crianças, 
não uma imposição. Estaremos sempre lá, a qualquer momento que vocês se sentirem mais 
seguros.  
 

“Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo estaria em pedaços,  
eu ainda plantaria minha macieira.” 

Martin Luther King 
 
A Fiocruz lançou essa semana o protocolo de retorno às aulas, baseado em estudos e na vigilância 
sanitária. De uma maneira geral, o protocolo da Ueriri não difere muito. Eles pediram para 
adicionarmos informações sobre o vírus e sua forma de transmissão. Vamos atualizar e repassar 
para vocês até o fim da semana. 
 
 
Beijo enorme no coração de todos! Vamos caminhando com fé! 
 
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

 

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

