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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 

“Aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação, e de maneira coletiva, o indivíduo deve 
tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua 
capacidade de transformar o mundo.” Assim podemos resumir a ideia central do pensamento do 
professor Paulo Freire, o mais notável educador brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua 
concepção libertária e autônoma de educação e por seu método inovador de alfabetização de 
adultos. 
 
Paulo Freire considera que o ato de educar, no seu verdadeiro significado, é humanizar. Refletir a 
respeito da educação consiste em pensar, refletir o ser humano, pois nele reside o fundamento do 
processo educativo. E nesta premissa está inserida a concepção de educar que, em síntese, é, 
também, promover, nos sujeitos, a capacidade de interpretação dos diferentes contextos em que 
estão inseridos, bem como, qualificá-los e “instrumentalizá-los” para a ação. O ato de educar está 
para a formação, para a promoção dos educandos, seu verdadeiro sentido e significado. A concepção 
de educação em Paulo Freire está impregnada de esperança. 
 
No dia 19 de setembro de 2021 Paulo Freire completaria 100 anos. Sua fé e esperança me motivaram 
a escolher a educação como missão, através do meu trabalho, da construção da comunidade escolar, 
da Ueriri. 
 
Voltamos! Meu mundo está no lugar novamente! 
 
Obrigada a todos que contribuíram com fé e certeza que esse lugar não poderia deixar de existir. 
 
 
❖ CARNAVAL (FERIADO NOS DIAS 15, 16 E 17/02) 
O carnaval foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses, manifestando-se 
principalmente através do entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa praticada pelos escravos. 
Essa brincadeira consistia em molhar quem estava passando com águas cheirosas ou não. Era a 
famosa molhadeira. Depois surgiram os cordões, marchinhas, as festas de salão, frevo, maracatus e 
escolas de samba, que acabaram incorporados à tradição cultural brasileira. 
 

AMANHÃ, 12 DE FEVEREIRO, FAREMOS UM BAILE DE CARNAVAL COM AS CRIANÇAS,  
QUE PODERÃO VIR DE FANTASIA E DEVERÃO TRAZER UMA MUDA DE ROUPA NA MOCHILA.  

A FESTA SERÁ POR TURMA, MAS NÃO MENOS DIVERTIDA! 
 
Pedimos que as crianças não tragam confetes e serpentinas 
 
❖ CAPOEIRA 
Pedimos que os pais confirmem na secretaria quais crianças participarão da aula de capoeira. 
O pagamento deverá ser feito na Ueriri a partir de março, separado da mensalidade! 
 



 

 
❖ LIVROS DO JARDIM 3 E PRIMEIRO ANO 
Sheila e Bia começarão o livro das caçadas após o carnaval.  
Os livros são adquiridos na secretaria da Ueriri e custam R$ 78,00. 
 
❖ COPOS 
Lembramos que cada criança deverá trazer um copo, diariamente na mochila, para beber água. 
 
❖ CARRINHOS 
Os carrinhos das crianças não deverão permanecer na escola. Pedimos uma atenção especial para 
isso. 
 
 
Beijo grande, 
Ana Paula 


