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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

“E o mundo vai girando cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência” 
Lenine 

 
Segundo o plano de retomada das atividades, feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, essa semana 
os segmentos do 4º, 5º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental I tinham sidos autorizados a voltar de 
forma voluntária as aulas presenciais. O segmento de Educação Infantil estava com a reabertura 
prevista pera o dia 17 de agosto. Escolas prontas, espaços cuidados, expectativas e esperanças 
renovadas. Esperança na crença de que as crianças precisam voltar ao seu convívio social, 
bruscamente interrompido no dia 16 de março de 2020.  
 
O Estado do Rio de Janeiro, através da decisão do desembargador Peterson Barroso Simão (TJ-RJ) 
determinou a suspensão do decreto da Prefeitura que autorizava as escolas particulares a 
retomarem as aulas. A data sugerida e prevista pelo Estado seria dia 20 de agosto.  
 
Em nota enviada à imprensa, o prefeito Marcelo Crivella disse que somente a vigilância sanitária 
poderia conceder autorização para o retorno. “As escolas privadas é que decidem ou não se 
voltam as aulas”. 
 
A confusão só aumentou com a resposta e o pronunciamento do prefeito. Neste momento as 
escolas de Educação Infantil entraram nesta conta.  
 
Precisamos clarear algumas questões: 
 
1) O Estado, através da secretaria Estadual de Educação, tem gerência sobre os segmentos do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

2) A Prefeitura, através da secretaria Municipal de Educação, gerencia a Educação Infantil. 

3) A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou o fechamento das escolas de Educação Infantil, não a 
Vigilância Sanitária. 

 
Algumas questões devem ser refletidas: 
 
1) A Vigilância Sanitária montou um protocolo de retorno seguro, promovendo encontros com 

os profissionais para explicações e capacitações. Todas as escolas particulares tomaram esse 
protocolo como ponto de partida, complementado com as notificações e exigências da 
Fiocruz, especialistas da área e outras instituições, como a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.   

2) Se a Prefeitura que autorizou o fechamento, cabe a ela autorizar a reabertura, não a Vigilância 
Sanitária, que 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. 

3) O quão significativo é a mudança do dia 17 para o dia 20 de agosto? 

4) A quem se reporta neste momento o segmento de Educação Infantil? 

 
Se existe uma decisão judicial, nós vamos respeitar. Não pretendemos passar por cima de 
nenhuma lei. Nosso objetivo é atender as crianças. A rede privada de ensino está preparada para a 
volta às aulas de forma gradual e segura, na medida em que as autoridades autorizem. Além disso, 
respeitará a decisão de cada família, que decidirá o momento que se sentir confortável para levar 
seus filhos para as aulas presenciais. 
 
ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL!  
 
Estamos cientes e solidários com as redes públicas e a desigualdade já gerada pela pandemia, na 
medida e, que a maioria dos alunos não tiveram e não tem a possibilidade de acesso on-line as 
aulas, aos conteúdos e ao retorno seguro. Uma desigualdade que já existia e ficou mais evidente 
neste momento. 
 
Porém o não retorno da rede privada não é a solução para essa desigualdade! 
 
O que temos presenciado são aberturas de espaços clandestinos e sem a menor qualificação para 
atender as crianças neste momento. Temos presenciado o abalo emocional dos alunos com a sua 
rotina alterada e o prognóstico de que, até o final do ano, 70% das escolas de Educação Infantil 
fecharão suas portas. 
 
Fomos informados que a Prefeitura do Rio de Janeiro irá recorrer dessa decisão. Vamos 
aguardar!  
 
Deixo aqui palavras de esperança, escritas pela inesquecível Cora Coralina! 
 

Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo 
muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 
Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota. 
Renunciar a palavras e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos. 
Ser otimista. 

Creio numa força imanente 
que vai ligando a família humana 

numa corrente luminosa 
de fraternidade universal. 

Creio na solidariedade humana. 
Creio na superação dos erros 

e angústias do presente. 



 

Acredito nos moços. 
Exalto sua confiança, 

generosidade e idealismo. 
Creio nos milagres da ciência 

e na descoberta de uma profilaxia 
futura dos erros e violências do presente. 
Aprendi que mais vale lutar do que recuar 

Antes acreditar do que duvidar. 
 Que o que vale a pena na vida não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada! 

 
 
Estou lutando por todos nós e não vou parar! 
 
Vou lutar pela nossa comunidade e pelo que acreditamos!  
 
Beijo enorme no coração de todos!  
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 
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