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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
Acredito que a Educação Infantil colabora profundamente para a formação crítica e reflexiva do 
cidadão. E, quem sabe, o Brasil deixará de ser apenas o país de um futuro que queremos, mas 
que nunca chega. Porque acredito que a grande maioria das escolas queira o bem de seus 
alunos, e não teria motivos para prejudicá-los. Por isso, acreditem e confiem nas orientações 
que esses profissionais lhes dão! As primeiras experiências são as que marcam mais 
profundamente a pessoa e, quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes 
de autoconfiança, de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade. Porque acredito na 
participação ativa das famílias nesse processo em parceria com a Escola. 
 
A Educação Infantil é algo mágico, único. São incríveis a percepção, a capacidade de aprendizado 
das crianças, sua receptividade, seu carinho e sua pureza. Uma educação de qualidade, 
vivenciada por elas e devidamente adequada ao desenvolvimento cognitivo, motor, social e 
emocional de cada faixa etária, podem fazer diferença em suas histórias. 
 
Acredito que o retorno as aulas são essenciais para as crianças e continuarei lutando pela 
reabertura das escolas. 
 
Infelizmente o Desembargador Peterson Barroso Simão indeferiu o pedido feito para que a 
Prefeitura pudesse ter autonomia para as decisões sobre Educação Infantil, gerenciada pelo 
município. Como o Estado expediu um decreto (47.219/2020), estabelecendo a abertura das 
escolas privadas a partir do dia 14 de setembro de 2020, o município não pode legislar em 
desacordo com o estado. 
 
A Asbrei, através dos seus advogados, está em contato com a Procuradoria Geral do Munícipio 
para decidir os próximos passos cabíveis no momento. Não vamos ficar parados e continuaremos 
tentando antecipar a data de reabertura da educação Infantil.  
 
“Tantas palavras nos cercam, tantas indignações, tantos gritos, que às vezes nos escapa a mais 
clamorosa evidência: que este tempo tem se constituído sobretudo de silêncios e silenciamentos. 
Na semana passada resolvi romper um silêncio a um só tempo íntimo e coletivo e afirmei a 
necessidade de contemplarmos com seriedade um retorno às aulas, sem nenhum adiamento a 
mais do que o necessário. Mas não falei só do meu silêncio, e sim daquele a que submetemos as 
crianças, isolando-as das outras e de si mesmas, alijando-as de todo o debate público. 
 
O texto que escrevi, "Sobre a tristeza das crianças e a urgência de priorizar as escolas", propunha-
se como uma declaração de princípio. Era a afirmação de um ideal de mundo em que nossas 
decisões não estivessem pautadas por razões econômicas, em que prevalecesse em vez disso 
algum sentido do humano. Se assim fosse, muito antes de abrirmos shoppings, restaurantes, 
bares, abriríamos as escolas e cumpriríamos ao menos alguns dos direitos que reputamos 
essenciais, o direito à educação, o direito infantil à saúde mental. O tema era sensível, claro, mas 



 

ainda assim me surpreendeu o vasto alarido que causou, muito além do que costumam gerar 
estes meus textos. 
 
O retrato dessa aflição, quando foi possível vencer a irritação e passar ao diálogo efetivo, se 
alongava no tempo e retomava o sofrimento que os acomete há meses. É claro que todos temos 
as nossas histórias de inadaptação à quarentena, mas no caso dos professores de crianças 
pequenas a situação chegou a ser mais extrema. De um momento para o outro se viram obrigados 
a realizar uma transição impossível, passar de uma relação corporal atravessada pelo afeto a um 
regime precário de educação por aparelhos.  
 
Evidentemente, não há polaridade entre alunos e professores, ou entre pais e professores, não há 
antípodas nesse debate ruidoso que a todos silencia. Se algo a crise de agora evidencia é que a 
escola deve ser concebida como comunidade, aberta e viva. Resguardada, assim, das iniquidades 
de uma lógica financeira, e das relações autoritárias e hierárquicas em que uns mandam e outros 
não podem senão calar, senão obedecer. A noção não é nada nova, e não responde apenas ao 
contexto agudo em que vivemos.”  
Júlian Fuks 
 
Se existe uma decisão judicial, nós vamos respeitar. Não pretendemos passar por cima de 
nenhuma lei. Nosso objetivo é atender as crianças. Porém, na possibilidade de recuperar a relação 
professo/aluno de forma presencial pensamos em realizar um encontro no Parque Guinle esta 
semana com as turmas da Escola. 
 
Precisamos tomar todos os cuidados com os protocolos, mas precisamos também dar risadas, 
conversar olho no olho, correr, se esconder, enfim, brincar. 
 
Cada criança levará uma mochila com um lanche, máscaras sobressalentes e álcool gel. As 
professoras, o Tiago, Gabriel e eu estaremos presentes e tomando conta para que o 
distanciamento e as regras de higiene sejam mantidos. O horário seria de 13h às 16h. Os pais 
deixam na entrada do parque e buscam na hora da saída. Para as crianças que estranharem, os 
pais podem acompanhar, desde que estejam com máscaras.  
 
Anotem os dias das turmas: 

• JARDIM 2: quarta-feira, 26 de agosto. 

• JARDIM 1: quinta-feira, 27 de agosto. 

• JARDIM 3: terça-feira, 01 de setembro. Um grupo pela manhã (8h30/11h30) e outro pela tarde. 

• PRIMEIRO ANO: sexta-feira, 28 de agosto. 
 
Estou lutando por todos nós e não vou parar! São trinta anos de um trabalho sério e 
comprometido com a educação e com as crianças. 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 

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

