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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

“A saudade mistura tudo.  
A saudade não conhece o tempo. 
Não sabe o que é antes ou depois. 

Tudo é presente”  
Rubem Alves 

 
A pandemia de Covid-19 segue ainda com estudos científicos e sem vacina. Infelizmente, o Brasil 
não conseguiu realizar distanciamento social e implementar medidas de higienização para as 
populações vulneráveis. Sem o necessário suporte financeiro, como por exemplo a renda mínima, 
para o sustento das famílias sem possibilidades econômicas, tornou-se muito mais difícil manter 
uma política de distanciamento social adequada.  
 
Nessa etapa da pandemia a pergunta não é somente quando as escolas serão reabertas, mas 
como serão. O retorno deve ser sustentado e amparado nas informações científicas. Cada escola 
deverá ter políticas orientadas pelas secretarias de educação e pela vigilância sanitária, em 
parceria com as secretarias de saúde e com escuta direta dos especialistas para desenvolver uma 
política em relação à volta segura ao ambiente escolar.  
 
A Vigilância Sanitária estabeleceu, através da Resolução SMS N° 4424 de 03 de junho de 2020, 
medidas de prevenção específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e atividades e 
medidas necessárias à obtenção do Selo de Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-
19. 
 
A abertura das creches particulares está prevista para a fase 06. 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.  
 
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. 
 
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 
 
Por isso repito 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. Estaremos 
sempre lá, a qualquer momento que vocês se sentirem mais seguros. 
 



 

Continuo recebendo notícias de escolas que estão fechando as portas. O segmento da Educação 
Infantil é o que está sendo mais atingido. A previsão é que até o final do ano 60% não retornem as 
atividades.   
 
Hoje estou aqui, mais uma vez, como dona da Ueriri, a escola que vocês escolheram e confiaram 
para os seus filhos. Estou vivendo o mesmo sentimento de medo e angústias não só pelo retorno, 
mas também pela continuidade da Ueriri. Estamos fechados há muito tempo e estamos cientes do 
que isso vem gerando para as famílias. 
 
Peço de novo uma reflexão neste momento. Não estou e nunca visei lucro com Educação. A Ueriri 
é uma escola pequena que não trabalha com um lastro grande de receita. A Ueriri é um sonho 
realizado de um espaço onde as crianças possam aprender, se tornarem alunos competentes e 
com autonomia e, acima de tudo, serem felizes. Um espaço em que os funcionários e os pais 
também sejam felizes e se sintam seguros. 
 
É sobre os funcionários, e por eles, que volto a falar neste momento, que dependem dos seus 
salários para sobreviver e vivem as mesmas incertezas que nós. 
 
Falta pouco para estarmos juntos de novo e essa crise vai passar. Vamos todos voltar a trabalhar 
normalmente e a Ueriri, com sua equipe maravilhosa, estará de braços abertos para vocês. Mas se 
essa corrente de união não continuar acontecendo, corremos o risco de não estar mais lá. O 
aluguel tem que continuar a ser pago, assim como impostos e folha de pagamento.  
 
Sempre tivemos um espaço aberto para as negociações individuais. Hoje, sou eu quem precisa 
dessa negociação, preciso que vocês me ajudem fazendo sua parte, pagando as mensalidades. 
Claro que também estarei presente para exceções, frutos deste momento que estamos vivendo. 
 
Mas não se afastem. As professoras, a Maura, a Ozana, as auxiliares, os meninos da educação 
física, o Pedro, enfim, todos dependem de nós agora. 
 
Continuem acompanhando as lives e os vídeos para que as crianças se sintam cada vez mais perto 
da escola. Essa aproximação será fundamental para o retorno.  
 
Hoje, sem vergonha de confessar que com os olhos cheios d´água, só tenho a agradecer a parceria, 
a confiança no nosso trabalho, a união enquanto família e comunidade escolar. Estaremos sempre 
juntos! Minha eterna gratidão a vocês! 
 

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

Martin Luther King 
 
Beijo enorme no coração de todos! Vamos caminhando com fé! 
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 
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