
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 05 – Rio, 08/03/2021 

 

QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
❖ MAPA DO RIO DE JANEIRO 

Sexta-feira, 05 de março, recebemos o mapa atualizado do Rio de Janeiro, que passou da 
bandeira amarela para laranja. Os dados nunca chegam no tempo exato e sabemos que há 
algumas discrepâncias. Porém, nestes tempos de pandemia, precisamos reforçar alguns 
protocolos. 
 
Continuo acreditando que o espaço escolar é um espaço seguro, onde precisamos que toda 
comunidade atue coletivamente para um bem maior. 
 
Lembrando e reforçando alguns protocolos: 
1) Nenhum adorno deve ser usado dentro do espaço escolar por adultos e crianças: brincos, 

pulseiras, arcos, relógios e afins. 
2) Nenhuma criança deverá trazer alimento ou brinquedo de casa para termos um maior 

controle da desinfecção necessária. 
3) Tirando os pais das adaptações, pedimos que as crianças sejam entregues e pegas no portão. 

Pedimos que vocês conversem com eles. Faremos o mesmo aqui.  
4) As crianças do Primeiro Ano, turno da manhã, deverão vir de café tomado. Vamos evitar as 

tapiocas neste horário. A Ueriri oferecerá o lanche às 10h. Para evitar mistura de turmas e 
espaços, as crianças deverão almoçar em casa por enquanto. 

 
❖ PROJETO DE 2021: OS SONS UNIVERSAIS E A MÚSICA NO BRASIL 

Um amigo apareceu na Ueriri, o “Batucada”, que vem conversando com as crianças sobre os sons 
que podemos fazer com o corpo.  
Vamos bocejar, bater palmas, bater no corpo, estalar a língua, ouvir o som do coração.  
E o som do pum? Uma risada coletiva, uma bagunça gostosa! 
Aguardem as novidades! 

 
❖ PROJETO DO GRUPO 2 

Livro: Descobrindo os Sons, Ciranda Divertida 
Com este livro as crianças terão que descobrir quem está fazendo tanto barulho. Será o leão, o 
sapo, o papagaio, o elefante ou o jacaré? 
E os amigos? Que barulhos eles fazem? 

 
❖ PROJETO DO GRUPO 3 

Livro: A Zabumba do Quati, Ana Maria Machado e Claudius 
Quico, um caxinguelê, muito serelepe, queria dançar. Arrumou uma sanfona e disse que ia fazer 
um forró e precisava de uma zabumba. O amigo Quati não sabia o que era e começou a procurar. 
Encontrou uma caixa de queijo que emitia um som engraçado. Na verdade, era um mosquito 
muito zangado que estava preso na caixa.  
A caixa virou uma zabumba e o baião começou com a bicharada. 
E os amigos? Que barulhos fazem? Eles sabem cantar e dançar? 



 

 
❖ REUNIÕES DE PAIS EM MARÇO – ALGUMAS MODIFICAÇÕES 

 

• Grupo 3: 10 de março, 8h30 

• Jardim 1: 17 de março, 8h30 

• Primeiro Ano: 18 de março, 8h30 

• Jardim 2: 24 de março, 8h30 

• Jardim 3: 25 de março, 8h30 
 

Anotem e não faltem! Vocês receberão o convite para o Zoom. 
 
 

Beijo grande, 
Ana Paula 


