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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
 
“Eu sempre conto essa mesma história. Foi de um professor que não deu uma aula, e sim uma 
lição – que é uma coisa diferente. Ele nos mandou fazer uma redação que seria apresentada à 
turma. No dia seguinte, como se fosse um aluno, ele trouxe um caderno e sentou-se em uma das 
nossas cadeiras. Ele era um homem enorme, muito grande. Ficou ali todo desajeitado. Converteu-
se num menino, como nós, numa criança – e com as mãos tremendo, leu a redação que tinha feito 
em casa, à noite, como se fosse um de nós. O texto dele chamava-se As Mãos da Minha Mãe. E as 
mãos da mãe dele também eram as mãos da minha mãe: ele falava de mãos marcadas pelo 
trabalho, pelo sofrimento, pela vida e como ele gostava daquelas mãos marcadas. Eu tinha talvez 
uns 9 ou 10 anos, mas nunca me esqueci disso. Esse foi o momento em que eu pensei que a escola 
fazia algum sentido.”  
Mia Couto 
 
 
“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos 
olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre 
jamais...” 
Rubem Alves 
 
 
Ao dar o feriado no Dia do Professor, acredito que valorizei a equipe da Ueriri. Não só os 
professores, mas todos os funcionários que fazem a diferença na nossa comunidade escolar. Uma 
equipe que esteve junto, jamais pensou em aderir à greve, fizeram muitas horas extras, 
trabalharam nos finais de semana. Uma equipe que esteve ao meu lado o tempo inteiro. Por isso, 
por essa equipe, apesar de termos ficados fechados tanto tempo, dei o feriado como homenagem 
e agradecimento. A Ueriri somos todos nós! Sozinha, sou só o sonho! 
 
 
Os portões estão abertos para as crianças finalmente. O que vivemos nesses últimos 15 dias ficará 
marcado em nossas almas para sempre. Olhos curiosos, saudosos, mas confiantes na cumplicidade 
que não foi esquecida. Ao entrar em cada sala, a emoção foi tomando conta do meu coração. 
Estávamos juntos! 
 

São as crianças, que sem falar, 
nos ensinam as razões para viver. 

Elas sabem o essencial da vida. 
Rubem Alves 

 
 



 

Uma nova rotina foi sendo vivenciada por todos nós! Algumas mudanças deram certo, outras 
precisam ser ajustadas e o distanciamento entendido melhor por eles.  
 
Um acontecimento no Grupo 3 traduz o que estou falando. No meio de uma atividade, uma 
criança pegou sua cadeira para colocar ao lado de um amigo e disse que estava todo mundo muito 
longe. Tem momentos que é isso. Precisam ficar mais juntos, apesar de todo protocolo. Precisam 
da simplicidade do brincar e da espontaneidade que permeia suas relações. Simples assim. 
Simples como a vida deveria ser. 
 
Vamos caminhando, ensinando, separando sem afastar afetivamente. Sem medo e com muito 
amor. Para os maiores, manter o afastamento foi mais fácil.  
 
A Creche continua com seu horário normal, funcionando de 8h às 18, com as quatro refeições. 
Algumas crianças perderam o hábito de dormir depois do almoço e estamos respeitando. 
 
As turmas do Jardim 1 e Jardim 3 continuam divididas. Pela manhã o horário é de 8h às 12h30. À 
tarde, de 13h às 17h30. Não vamos mais alternar o turno. Qualquer dificuldade, falem com as 
professoras e tentaremos resolver. 
Anotem a divisão: 
 
JARDIM 3 

• Manhã: Augusto, Luca, Felipe, Diogo, Livia, Olivia Ornelas, Cecília, Bento, Joana, Bernardo e 
Maria Clara. 

• Tarde: Celeste, Lucas, Nicoly, Stella, Mariana, Olivia Maioli, Francisco, Davi, Theo e Maria Luiza. 
 
JARDIM 1 

• Manhã: Antonio Lobo, Antonio Zen, Tomás, Théo, Martin, Maya e Olivia. 

• Tarde: Mateus, Felipe, João Ferreira, Luca, João, Lais, Eva e Angelina. 
 
A turma do Jardim 2 continua de 13h às 17h30. Com o retorno de outros alunos, precisaremos 
dividir a turma também. 
 
A turma do Primeiro Ano será organizada na segunda-feira com a Sheila. 
 
Ainda estamos estudando uma forma de dar almoço para as crianças da escola. Como o turno da 
manhã acaba às 12h30 e o da tarde começa às 13h, ambos turnos de escolaridade com 4h30 
obrigatórias pelo MEC, precisamos reavaliar a rotina da alimentação.  
 
Dois motivos nos levaram a dividir as turmas da escola: 
 
1. Atender diariamente todas as crianças, retomando uma rotina escolar. 

2. Para não dividir, precisaríamos fazer um rodízio das turmas e as crianças não teriam aulas 
todos os dias, como algumas escolas estão fazendo. As turmas são grandes e temos um limite 
estabelecido pela vigilância sanitária. Acreditamos ser importante a constância do dia a dia 
para o convívio e retomada da escola. 



 

Como as crianças da escola estão almoçando em casa e alguns pais falaram sobre a fome que eles 
estavam chegando em casa, mudamos o horário do lanche da escola também à tarde: 
 

• Manhã: 10h 

• Tarde:15h 

 
Um pedido especial: Levar dois sacos ou duas bolsinhas, para guardar as máscaras limpas e sujas 
separadas, e não esquecer o copo. 
 
Nem sempre acertamos, mas tentamos de coração. Somos uma comunidade! Vamos aprender 
juntos essa nova rotina e aparando as arestas. 
 
Sobre o balé também precisamos conversar com as meninas e ver diferentes opções de horários. 
  
Agora o Projeto que as crianças estão trabalhando: 
 
Construímos nossos foguetes, passeamos pelo espaço e montamos o kit com álcool gel e 
máscaras. Vimos a Terra e tudo de bom que ela tem! Mas ela precisa de cuidados!  
 
Dr. Sujeira e sua esposa andaram aprontando!  
 
Os guardiões da natureza, o saci, o boitatá, o boto rosa, o curupira e a Iara falaram e conversaram 
sobre educação ambiental, o mundo que queremos e deveremos lutar! Aguardem as novidades! 
 
Mais uma vez obrigada por todo apoio e cumplicidade durante este período. 
 
 

"Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor  
absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. 

O essencial faz a vida valer a pena!" 
Rubem Alves 

 
 
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=

