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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
Enquanto especialistas e governantes debatem sobre a difícil questão de retornar ou não as aulas 
presenciais, dentro de casa milhares de crianças estão apresentando diferentes sintomas. As 
reações das crianças e adolescentes a esse período extenso de afastamento esquentam ainda mais 
o debate sobre a viabilidade da volta ou não para a escola neste momento do Brasil.   
 
Liberamos os adultos e confinamos as crianças. Adultos que não respeitam as regras e vivem como 
se não houvesse uma pandemia acontecendo.  
 
Na semana passada, o Unicef divulgou uma pesquisa mostrando alguns impactos da pandemia nas 
crianças.  Muitos lares vivenciam a falta de comida devido as dificuldades financeiras e o 
afastamento escolar. Especialistas alertam para casos de obesidade, ansiedade, comportamentos 
agressivos e depressão.  
 
Todos vocês conhecem minha posição em relação ao retorno as aulas. Sou absolutamente contra 
a abertura de bares, shoppings, estádios de futebol e fechar as escolas. Uma inversão de valores 
de um país que não vê a educação como essencial para a vida.  
 
Educação é vida, não é morte!  
 
Uma série de estudos concluem que que a reabertura das escolas não representa 
necessariamente o aumento de contágios. Não quero impor riscos às crianças, mas a escola 
fechada hoje parece ser um risco maior para o bem estar e saúde das crianças.   
 
Precisamos lutar para que a Educação Infantil volte a ter o valor essencial para o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social dos alunos. Depois de anos de trabalho, vejo nosso segmento sendo 
relegado e desvalorizado. Mais de 300 escolas já foram fechadas.  
 
Continuo acreditando que somos luzes coloridas que fazem a diferença para essa faixa etária, 
onde afeto, autoestima e a individualização das crianças podem mudar, no futuro, o rumo do país 
que queremos. 
 
Porque 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?  
 
Enquanto aguardamos a decisão do mérito, marcado para quinta-feira, 01 de outubro, precisamos 
de alguma forma resistir e continuar a luta, criando estratégias, como os passeios.  
 



 

Para as crianças da creche, rever os amigos e professores, presencialmente, é fundamental para 
que possam voltar a se reconhecerem enquanto grupo, enquanto unidade pertencente a uma 
comunidade.  
 
A Ueriri fechou uma parceria com o Parque do Martelo (Rua Miguel Pereira, 41). Inicialmente os 
encontros aconteceriam todos os dias da semana. Porém, a coordenação do parque reavaliou e 
solicitou que essa parceria começasse com dois dias. Ainda estou negociando para que possamos 
ter um terceiro encontro na semana.  
 
Esses dois dias seriam só para as crianças da creche e só a Ueriri usaria o espaço do parque.  
Vamos nos animar e levar as crianças, que serão divididas em pequenos grupos, fazendo rodízios 
pelos espaços. 
 
Anotem os dias e horários: segundas e quartas, das 13h às 16h. Cada criança deverá levar uma 
mochila com uma canga, uma toalha, uma muda de roupa, álcool gel, repelente e três máscaras. O 
lanche, sempre fruta, deverá ser embalado, assim como o copo e a chupeta. A Ueriri levará água 
mineral para a crianças e fará a desinfecção dos brinquedos.   
 
O parque foi reformado, há banheiro, lugar para lavar as mãos e fraldário. 
 
A ideia é que vocês possam deixar as crianças e buscar na saída. Como estamos afastados há 
muito tempo, acredito que algumas crianças precisem da presença dos pais no início. 
 

LEMBRANDO: O USO DO ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA É OBRIGATÓRIO. 
 
As turmas da escola vêm respondendo bem aos vídeos e percebemos que não perderam os 
vínculos e a identidade com a Ueriri. Continuaremos a fazer os passeios uma vez por semana.  
 
Como acompanho todas as crianças quando estão fora do espaço da escola, essa semana só as 
turmas do Jardim 1 e Jardim 2 farão os passeios. Semana passada choveu e o encontro deles foi 
cancelado.  
 
Na terça precisarei ir a uma reunião dos gestores escolares para avaliar as estratégias e decisões 
que precisam ser tomadas. 
 

• JARDIM 1: quinta-feira, das 13h às 16h, no Parque Guinle. 

• JARDIM 2: sexta-feira, das 13h às 16h, no Parque Guinle. 
 
Precisamos ter as nossas reuniões de pais também! Essa semana acontecerão a do Jardim 3 e do 
Jardim 2. Anotem: 
 

• JARDIM 3: quarta-feira, 30/09, às 8h30. 

• JARDIM 2: quinta-feira, 01/10, às 8h30. 
 
Vocês receberão o convite do Zoom pelos grupos. Semana que vem marcaremos de outras 
turmas. 



 

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

 
 
Deixo aqui para vocês parte da letra de uma música que cantava para embalar minha filha, que 
demorou tanto para chegar e estar nos meus braços! Assim como nosso encontro, que parece tão 
longe, mas que chegará e com um imenso amor, poderei agradecer a todos vocês que não 
permitiram que nossa comunidade tivesse fim! 

 
 

Olho para o céu 
Tantas estrelas dizendo da imensidão 

Do universo em nós 
A força desse amor 

Nos invadiu... 
Com ela veio a paz, toda beleza de sentir 
Que para sempre uma estrela vai dizer 

Simplesmente amo você... 
Olho para o céu 

Tantas estrelas dizendo da imensidão 
Do universo em nós 
A força desse amor 

Nos invadiu... 
Então veio a certeza de amar vocês 

Flávio Venturini 
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