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Informativo 01 – Rio, 04/01/2021 

 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
Li sobre uma tribo africana e gostaria de compartilhar com vocês como a força do amor, de um sorriso, 

de um sonho, pode transformar o futuro de uma criança. 

 

Masaka Kids Africana é uma organização dedicada a apoiar crianças na “educação e bem-estar social, 

através de seus talentos”. A trupe é composta por crianças de Uganda, um país Africano, a partir de 

dois anos. Todos eles são dançarinos incrivelmente talentosos e exibem seus movimentos inspiradores 

em coreografias charmosas com melodias africanas; vídeos que se tornaram virais. 

 

Os vídeos musicais cativantes e divertidos incorporam os talentos de dança das crianças com fantasias, 

adereços e uma prévia da cultura de sua aldeia de Kayirikiti em Nyendo, Uganda. 

 

No entanto, a energia contagiante das crianças e a alegria em seus rostos se tornam ainda mais 

comoventes quando se descobre a história por trás do Masaka Kids Africana. A organização patrocina 

crianças que perderam um ou ambos os pais em circunstâncias devastadoras, incluindo guerra, pobreza 

extrema e doenças. 

 

“Apesar da tragédia que manchou suas vidas jovens,” o Masaka Crianças Africana explica que “as 

crianças são radiantes de esperança, musicalmente talentosas, e maravilhosamente divertidas.” Isso 

permite que eles vejam seu próprio potencial e tenham sonhos para o futuro. 

 

As crianças patrocinadas pelo Masaka Kids Africana passaram por algumas das piores experiências que 

uma criança poderia enfrentar – mas através da dança e da música e compartilhando seu amor por 

Uganda, essas crianças se conectam umas às outras e ao mundo. Eles veem seu próprio potencial – eles 

têm esperança para seu futuro. 

 

Fonte: vlog do YouTube / Masaka Kids Africana 

 

Assistam! Vale muito a pena! 

 

Que possamos olhar o futuro como as crianças de Uganda, com esperança e alegria. Que nossas ações 

possam contribuir para mudanças reais de um país que queremos. Um país mais justo para as nossas 

crianças independentemente da cor da pele, classe social ou religião. 

 

• • • 

 

https://www.youtube.com/channel/UCysoMMvwQ7q6Hmwy53IkvrA


 

Hoje retornamos com a creche no horário de 8h às 18h. Funcionaremos até o dia 22 de janeiro, quando 

faremos um pequeno recesso para acabar as obras e fazer a reciclagem com a equipe da Ueriri.   

 

Faremos 15 dias de colônia de férias para o Jardim 1 e 2 (de 04 a 15 de janeiro). 

• Jardim 1 (manhã), de 8h às 12h30; 

• Jardim 2 (tarde), de 13h às 17h30. 

 

No dia 01 de fevereiro começaremos nosso ano letivo, com a passagem de turma para as crianças.  

 

As mensalidades podem continuar sendo depositadas na conta da Ueriri ou acertadas na secretaria. 

Pedimos que todos façam o pagamento de acordo com a nova tabela de preços. Ainda não estamos em 

uma situação confortável e contamos com vocês. 

 

A capoeira continuará acontecendo todas as segundas e quartas! Jardim 1 de 10h às 10h30 e Jardim 2 

de 17h às 17h30. As aulas acontecerão até a terceira semana de janeiro. O pagamento deverá ser feito 

direto na secretaria. 

 

O Toni programou aulas para as crianças do Grupo 3, uma novidade. Segundas e quartas de 10h30 às 

11h. 

 

Meu celular sempre estará à disposição de vocês: (21) 99403-4039. 

 

Que venha 2021, com boas novas, muito amor e amizade! 

 

Beijo no coração de todos! 

 

Ana Paula 

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

