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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 

A saudade... É o que faz coisas pararem no tempo. 
 
“Todo jardim começa com uma história de amor, antes que qualquer árvore seja plantada ou um 
lago construído é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por 
dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles… e não haverá borboletas se a vida não 
passar por longas e silenciosas metamorfoses. 
 
Depois de uma longa espera consegui, finalmente, plantar o meu jardim. Tive de esperar muito 
tempo porque jardins precisam de terra para existir. Mas a terra eu não tinha. De meu, eu só tinha 
o sonho. Sei que é nos sonhos que os jardins existem, antes de existirem do lado de fora. Um 
jardim é um sonho que virou realidade, mas os sonhos, sendo coisas belas, são coisas fracas. 
Sozinhos, eles nada podem fazer nada, são pássaros sem asas. São como as canções, que nada são 
até que alguém as cante; como as sementes, dentro dos pacotinhos, à espera de alguém que as 
liberte e as plante na terra.”  
 
Sobre Jardins e Borboletas – Rubem Alves 
 
 
No dia 16 de março tivemos que nos afastar. Era preciso, não sabíamos nada sobre o que estava 
por vir. Uma pandemia atingia mundialmente as pessoas.  
 
Os meses foram passando e dentro de mim um sonho que nunca foi esquecido, estarmos juntos 
de novo. Um sonho, uma esperança, uma fé. Dentro de casa milhares de crianças estavam 
apresentando diferentes sintomas. As reações das crianças e adolescentes a esse período extenso 
de afastamento faziam meu sonho querer se tornar realidade. Especialistas alertaram para casos 
de obesidade, ansiedade, comportamentos agressivos e depressão. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria também estava a favor do retorno e da saúde mental das crianças. 
 
Era a hora de voltarmos! Precisava replantar o meu jardim! 
 
Lutei muito, durante um tempo que me pareceu longo demais. Chorei muitas vezes, confesso sem 
pudor, caí tantas outras vezes, mas continuei correndo atrás das minhas sementes. Precisava fazer 
isso por elas, pela equipe, pela nossa comunidade. 
 
A luta foi cruel em diversos momentos. A tristeza de ver escolas sendo fechadas e o segmento da 
Educação Infantil sendo desvalorizado cortavam minha alma e meu coração, já tão doído.   
 
Educação é vida! Educação é um ato de amor, um ato de coragem. Não podemos temer o debate, 
já dizia o querido Paulo Freire. 
 



 

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. 
 
Ontem, a Educação no município do Rio de Janeiro ganhou no Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, o direito de retornar. O próprio desembargador Peterson Barroso voltou atrás em 
sua decisão inicial.  
 
Uma vitória que me fez chorar de emoção, trazendo alegria a um coração já tão sofrido. 
 

“Nada jamais continua, 
Tudo vai recomeçar! 

E sem nenhuma lembrança 
Das outras vezes perdidas 

Atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas.” 
Mario Quintana 

 
Retornaremos na segunda-feira, 05 de outubro, com todas as turmas. Peço uma atenção especial 
para os protocolos e funcionamento durante   quinze dias. 
 
• Nas turmas da Creche, O número de crianças que retornarão neste primeiro momento não 

justifica a separação dos grupos, que poderão frequentar a Ueriri no horário de 08h às 18h. 
Conforme mais crianças optarem pelo retorno, conversaremos sobre uma possível divisão na 
turma. Para as turmas da Creche teremos almoço e jantar. 

 
• As turmas do Jardim 1 e do Jardim 2 ainda não puderam ser organizadas porque nem todos 

responderam sobre o retorno. Pelas respostas dadas até agora, os grupos não precisarão ser 
divididos e funcionariam de 13h às 17h30. Fico aguardando e colocarei direto no grupo de 
WhatsApp. 

 
• A turma do Jardim 3 terá que ser dividida em dois turnos, manhã e tarde. Para sermos 

democráticos, os grupos alternarão o horário na segunda semana.  
 

GRUPO A  
Luca, Augusto, Francisco, Bernardo, Cecília, Felipe, Livia, Nicoly, Stella e Olivia Ornelas. 
➢ Na semana do dia 05 farão o horário de 8h às 12h30, e na semana do dia 13 farão o horário 

de 13h às 17h30. 
 
GRUPO B  
Lucas, Davi, Theo, Olivia Maioli, Maria Clara, Maria Luiza, Celeste, Joana, Diogo, Bento e 
Mariana. 
➢ Na semana do dia 05 farão o horário de 13h às 17h30 e na semana do dia 13 farão o 

horário de 08h às 12h30. 
 
• A cozinha entrará com uma nova rotina e protocolos em relação à higienização dos alimentos 

e utensílios. Patrícia, nossa nutricionista, trabalhou com afinco em relação às novas regras.  
 



 

• No retorno os pais deverão deixar as crianças na porta no horário de entrada e saída. 
Precisamos manter o ambiente escolar higienizado. 

 
• Pelo mesmo motivo, entregadores não poderão entrar na escola e os carrinhos das crianças 

também não. 
 
• A Ueriri já providenciou protetores de sapatos descartáveis e toucas para os pais das crianças 

que, depois de tanto tempo, precisarem da presença de um familiar por perto.  
 
• Neste momento não haverá troca entre as turmas e cada equipe deverá permanecer em sua 

sala.  
 
• Compramos máscaras N95 para todos os funcionários, protetores de acrílico para o rosto e 

toucas descartáveis. 
 
• As mochilas das crianças deverão ser higienizadas na entrada. Vamos evitar as bolsas de lona 

neste momento.  
 
• Compramos um tapete sanitizante para a limpeza dos sapatos na entrada da escola. As 

crianças não precisarão trazer outro par para trocar. Copos, escova de dentes, chupetas, 
roupas de cama e toalhas não permanecerão mais na escola. Devem vir e voltar todos os dias. 
Acreditamos que teremos maior controle do que está ou não higienizado. 

 
• Contratamos uma empresa para higienizar a escola e fazer treinamento com a equipe, 

procurando aumentar todos os cuidados com as medidas sanitárias. Teremos álcool gel 
espalhados por todos os espaços, e essa mesma empresa forneceu os produtos necessários 
para a higienização. 

 
• Após o retorno marcaremos novas reuniões de pais pelo Zoom.  
 
• Não fecharemos no dia 15 de outubro. Funcionaremos normalmente. 
 
• Não teremos lanche surpresa durante os primeiros quinze dias. 
 
• Todos os ambientes serão lavados na entrada e higienizados durante o dia. As rodinhas serão 

feitas nas cadeiras da sala para tentar manter um distanciamento entre eles. Faremos muitos 
jogos, onde a professora também poderá controlar melhor o contato. Porém lembramos que 
será impossível fazer uma bolha na Ueriri. Eles são pequenos, precisam de colo, carinho e 
estão com saudades. Nós também! Nossa segurança está na confiança da higienização que 
faremos a todo momento.  

 
• Com frequência, corrimãos, maçanetas, mesas, cadeiras, brinquedos, livros, cadernos e 

materiais pessoais serão higienizados. 
 
• Os filtros dos bebedouros foram trocados e as caixas de água, cisterna e ar-condicionado 

foram limpos.  
 



 

• Cada criança deverá trazer 3 máscaras por dia para troca. 
 
A Ueriri fechou uma parceria como Parque do Martelo, Rua Miguel Pereira, 41, e teremos esse 
espaço para passeios fora da escola.  
 
 

LEMBRANDO: O USO DE ÁLCOOL EM GEL E DE MÁSCARA  
SÃO OBRIGATÓRIOS DENTRO DA ESCOLA. 

 
 
“E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se tornando 
parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados... haverá 
sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem 
parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em 
mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser 
parte das suas histórias. 
 
E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós.” 
Cora Coralina 
 
Faço minhas as palavras de Cora Coralina para agradecer todo apoio, parceria e confiança na 
Ueriri. Vocês permaneceram juntos a nós e juntos conquistamos o direto ao retorno e ao 
reencontro.  
 
Minha eterna gratidão e carinho! 
 
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=

