
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 23 – Rio, 01/09/2020 

 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 

Nunca comecei um informativo sem saber direito o que falar para vocês! 
 

"Nunca escreverei uma palavra para lamentar a vida. Meu verso é água  
corrente, é tronco, é fronde, é folha, é semente, é vida! " 

Cora Coralina 
 
 
Minhas palavras continuam com vida e fé, mas hoje misturadas a um sentimento de tristeza e 
decepção depois do que aconteceu nos dois últimos dias. 
 
Algumas informações importantes precisam ser ditas: 
 
 
1) Na quinta-feira, 27 de agosto, saiu a Lei 8.991, garantindo a opção pelo ensino remoto no 

retorno as aulas presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada vacina ou medicamento 
eficaz contra a Covid-19. No caso de estudantes menores de dezoito anos, os pais ou 
responsáveis legais deverão expressar suas vontades em documento escrito e encaminhado à 
direção da instituição de ensino, após a retomada das aulas presenciais. Segundo o Estado, a 
data de retorno seria dia 14 de setembro para a rede privada. 

 
2) Hoje, terça-feira, 01 de setembro, começa a fase 06, dividida pela prefeitura em dois 

momentos, cada um com 30 dias de duração. Na fase 6A foi autorizado a abertura de cursos 
profissionalizantes, museus, galerias de artes, bibliotecas, parques, casas de festas e áreas de 
lazer infantil em shoppings. 

 
3) E as escolas, perguntou finalmente um repórter. A resposta do prefeito foi que ainda existiam 

questões judiciais a serem resolvidas. Sem o fim do decreto do Desembargador Peterson 
Barroso Simão, a Prefeitura está impossibilita de legislar sobre a educação infantil. 

 
4) O Desembargador, em decisão posterior, e a presidência do Tribunal de Justiça, informam que 

a decisão deve ser do Estado do Rio de Janeiro, em alinhamento com demais autoridades e 
poderes. Existe aí a possibilidade do nosso retorno acontecer junto com o Estado. 

 
5) Está sendo agendada outra audiência com o Desembargador Peterson Barroso. 
 
6) Haverá uma audiência no Tribunal de Justiça. Estamos lutando! Tenho ligado para conhecidos, 

sem vergonha alguma, pedindo ajuda. 
 
 



 

Hoje não quero defender as escolas privadas, já preparadas para receberem os alunos que 
desejam voltar às aulas presenciais. Queria falar sobre Educação. 
 
Não podemos fechar os olhos para a realidade brasileira, onde a escola vai além do papel de 
educar. Muitas crianças precisam das escolas para comer e ter acesso a água potável. Do lugar que 
ocupamos, podemos mensurar o que é esse afastamento de cinco meses para essas crianças? O 
número de casos de abuso infantil, gravidez e evasão escolar? E os casos de depressão e 
ansiedade? Será que as autoridades não percebem os prejuízos causados às crianças? Será que 
não percebem que esses prejuízos podem ser irreparáveis? Será que estão cientes da demissão 
em massa que está acontecendo com os fechamentos das escolas? 
 
Escola é o local seguro para as crianças ficarem, é mais do que um espaço onde se aprende 
conteúdos, é o local onde elas aprendem a conviver e se diferenciar, é local de valores 
democráticos, onde todos estão juntos, com as mesmas regras e mesmas rotinas.  
 
Muito se fala sobre o perigo da volta às aulas, mas pouco se fala sobre todo o entorno e 
implicações que isso envolve em relação às crianças.  
 
Qual a dosagem certa do remédio e do veneno?  
 
Somos só escola?  
 
Não! Somos essenciais!  
 
 
“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.” 
Júlian Fuks 
 
 

Há palavras que nos beijam 
Como se tivessem boca. 

Palavras de amor, de esperança, 
De imenso amor, de esperança louca. 

Alexandre O'Neill 

 
 
 
Um beijo de esperança em todos vocês! Gratidão por estarem com a Ueriri nessa luta! 
 
 
 
 



 

Vamos continuar com a proposta dos passeios para as crianças se encontrarem! 
 
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 e uma 
canga. Percebemos que com as cangas poderemos ter mais controle dos espaçamentos 
obrigatórios. 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. Manteremos o Parque Guinle para os 
encontros e o Pedro, professor de música, participará de alguns passeios também.  
 
Começaremos essa rotina semana que vem! 
 
Anotem os dias das turmas: 
 
JARDIM 1: terça-feira 
 
JARDIM 2: quarta-feira 
 
JARDIM 3: quinta-feira  
 
PRIMEIRO ANO: segundas e sextas-feiras. As crianças deverão levar uma prancheta, estojo com 
lápis e borracha, e o livro de linguagem. Eles brincarão na entrada e depois do lanche farão as 
propostas pedagógicas. 
 
NOVIDADE PARA ESTE FINAL DE SEMANA: 
 

• SÁBADO, 05 DE SETEMBRO: ENCONTRO DO GRUPO 1 E GRUPO 2 NO PARQUE DA 
EDUARDO GUINLE, BOTAFOGO, ÀS 9H30. 

 

• DOMINGO, 06 DE SETEMBRO: ENCONTRO DO GRUPO 3 NO PARQUE DA EDUARDO 
GUINLE, BOTAFOGO, ÀS 9H30. 

 
 
Beijo enorme no coração de todos!  
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 
 

“Já sonhamos juntos 
Semeando as canções no vento 

Quero ver crescer nossa voz 
No que falta sonhar” 

Beto Guedes 
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