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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 

Quero, um dia, dizer às pessoas que nada foi em vão... 
Que o amor existe, que vale a pena se doar as amizades e as pessoas... 

Que a vida é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim... 
E que valeu a pena 

Mario Quintana 
 
Difícil definir com uma palavra o retorno das crianças à escola.  
 
Felicidade por ver eles se reconhecendo, reconstruindo laços, retomando as rotinas, brincando e 
sorrindo. O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. 
Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora 
sua autonomia de ação e organiza suas emoções. A brincadeira é um espaço para explorar 
sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. Na escola, observamos um 
grupo de crianças dispostas a compartilhar o brincar. E essa brincadeira é transformadora. 
 
Gratidão a vocês, pais, que não abandonaram o barco, acreditando e lutando pela nossa 
comunidade escolar. Amor que não tem preço. Jamais esquecerei o que vocês fizeram pela Ueriri. 
No meu coração sempre existirá um lugar especial para todos! 
 
Emoção ao receber diferentes ligações de pais de ex-alunos para oferecer contribuições para que 
a Ueriri sobrevivesse à pandemia. 
 
Reconhecimento a toda equipe que lutou e se reinventou. Todos estiveram ao meu lado, 
trabalhando e mandando mensagens de amor e fé, principalmente nos momentos que percebiam 
o meu fraquejar. Sim, caí algumas vezes. A equipe foi fundamental para eu levantar e continuar a 
luta.  
 
Amor profundo pelas crianças e pelo trabalho que escolhi! 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. 
 
Peço uma atenção especial para os protocolos e funcionamento: 
 
• 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 3 foram divididas e essa semana os grupos formados 

trocarão de turno. O lanche será mais reforçado e acontecerá às 10h. 



 

 
• Primeiro Ano e Jardim 2 só funcionarão à tarde, sem divisão do grupo.  
 
• 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. A Vigilância Sanitária autorizou que as aulas extras continuem desde que ao mudar de 
sala, o professor lave bem as mãos, passe álcool gel e desinfete os materiais. Sendo assim, as 
aulas de educação física, música, inglês e comunicação visual poderão continuar acontecendo.  

 
• 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. 

 
• 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. 
 
• Cada criança deverá trazer 3 máscaras por dia para troca. 
 

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

 



 

Segunda, 12 de outubro, será feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. 
Quinta, 15 de outubro, é feriado em homenagem ao professor. Inicialmente iríamos funcionar, 
mas a equipe veio conversar comigo. Elas queriam ter seu dia, queriam se sentir privilegiadas. 
Achei justo depois de tudo que passamos. Lutei pelas escolas e pela Educação neste país. Pareceu-
me contraditório não dar esse feriado a elas no dia do educador, do professor. Desta forma, no dia 
15 não funcionaremos.  
 
Hoje tivemos reunião na Vigilância Sanitária e teremos que rever alguns distanciamentos e 
procedimentos, como os sapatos.  
 
As turmas do Jardim 2 e Jardim 3 deverão ter seu material individual que permanecerão na 
mochila.  
 

• 1 apontador com depósito, 1 borracha branca, 1 caixa de lápis de cor, uma caixa de pilot 
grosso, 2 lápis grafite, 1 cola polar (vidro pequeno), 1 tesoura pequena, 1 caixa de giz de 
cera e dois estojos (um para giz de cera e o outro para os demais materiais).  

 
 
Pedimos que esses materiais sejam providenciados, na medida do possível, para semana que vem.  
 
 
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=

