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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
Todos vocês conhecem minha posição em relação ao retorno das aulas. Poderia continuar falando 
sobre esse tema durante um bom tempo. Após uma reunião com todos os gestores filiados à 
Asbrei, eu caí. Por um breve momento, mas caí. Muito duro ver pessoas que dedicaram suas vidas 
à educação estarem fechando as portas ou quase chegando lá. Não por falta de coragem e luta, 
mas por falta de possibilidades.  
 
No atual cenário em que estamos vivendo, é muito claro que a Educação está sendo 
violentamente atacada. Quais são os reais propósitos que estão levando o Poder Judiciário a não 
permitir o retorno das aulas na cidade do Rio de Janeiro? O colégio militar está funcionando 
normalmente. Como fica o princípio da isonomia tão citada pelo Desembargador Peterson Simão?  
 
Por que o Poder Judiciário do nosso estado está impedindo as famílias, que desejam, de levarem 
seus filhos para a escola? Não seria mais correto mudar o olhar e o cuidado com as escolas 
públicas? 
 
O que pensam neste momento? O mérito da nossa causa só será julgado no final de setembro, 
início de outubro e não podemos ficar parados.  
 
A tristeza e a indignação que isso vem me causando não pode me paralisar neste momento. 
Preciso continuar lutando pelo que acredito e pelos ideais da Educação Infantil. Preciso continuar 
lutando para que nossa comunidade escolar não acabe. 
 
As turmas da escola vêm respondendo bem aos vídeos e retornaremos os passeios essa semana, 
no Parque Lage (13h às 16h). A luta continua e estamos no caminho certo em defesa das nossas 
escolas e dos nossos alunos. 
 
Anotem os dias das turmas: 
 

• JARDIM 1: terça-feira 

• JARDIM 2: quarta-feira 

• JARDIM 3: quinta-feira  

• PRIMEIRO ANO: sexta-feira 
 
Para a Creche fechei uma parceria com o Parque do Martelo (a partir do dia 28 de setembro), que 
estará disponível só para a Ueriri todos os dias, de 13h às 14h. Estaremos lá esperando pelas 
crianças. Não pelo conteúdo, mas para elas poderem brincar e se identificar enquanto grupo, se 
reconhecerem como unidade de um todo maior.  
 
Os encontros serão diários e vocês podem contar com esse intervalo de tempo. 
 



 

As crianças da Escola também farão passeios no parque, que é grande e dá para separar a creche 
da escola. Cada espaço tem uma placa informando quantas pessoas podem permanecer ali. 
Faremos um rodízio entre as brincadeiras e a desinfecção de todos os materiais usados.  
 
O parque foi reformado. Há banheiro, lugar para lavar as mãos e fraldário.  
 
Gostaria que vocês colocassem no zap das turmas quem vai participar ou não, para poder fechar e 
separar os grupos da Creche.  
 
A luta continua e estamos no caminho certo em defesa das nossas escolas e dos nossos alunos. 
 
Beijo enorme no coração de todos!  
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 

Ana Paula 🧡 
 

 
“Minha alma tem o peso da luz. Tem o peso da música. Tem o peso da palavra nunca dita,  

prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança. Tem o peso de uma saudade.  
Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou.  

Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros.” 
Clarice Lispector 

 
 
Muito obrigada a vocês por tudo! 

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

