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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 

Hoje, 14 de março, ficamos sabendo que um aluno do Grupo 3 testou positivo. A turma já foi avisada 
e as crianças e adultos que tiveram contato direto serão testadas. Alguns pais preferiram esperar os 
dez dias de afastamento necessário.  
 
Os profissionais da Ueriri não estão com sintomas e, negativando o PCR, poderemos voltar com as 
aulas na terça à tarde. Os resultados estão saindo em 24 horas. Amanhã não haverá aula para o 
grupo 3. Como as turmas estão separadas, não precisaremos fechar a escola. 
 
No dia 16 de março de 2020 fomos obrigados a fechar as portas. Um remédio necessário. Um ano 
depois, vemos o município do Rio de Janeiro com a bandeira vermelha. Um alerta! Este tempo de 
pandemia nos revelou fatos e atos humanos cabíveis de reflexões, como é a tradição da educação e 
da ética. 
 
Lutei pela volta, pelo convívio social entre as crianças, pela saúde mental, pelo sorriso, pela 
brincadeira, pela comunidade escolar. Claro que sabia que não poderia fazer uma redoma em volta 
de todos. Porém podemos fazer com que esta redoma se torne mais forte com a colaboração de 
toda comunidade escolar. 
 
Por isso, peço mais uma vez para contribuirmos com a dose do remédio, fazendo abertura somente 
para as escolas, evitando atividades não essenciais neste momento. Vamos evitar bares, praças, 
praias e aglomerações. Cada um de nós precisa dar sua contribuição de sacrifício para que as escolas 
permaneçam abertas. Sabemos das consequências de termos ficados fechados por quase oito 
meses.  
 
Vamos dar às crianças o tempo que elas merecem, as apoiando, respeitando seus estágios, 
gerenciando seus recursos e ajudando a mudar o mundo através do amor, da empatia e da 
tolerância.  
 
Vamos caminhando, ensinando, separando sem afastar afetivamente. Sem medo e com muito amor. 
Mais uma vez, obrigada por todo apoio e cumplicidade durante este período tão duro para todos. 
 

O correr da vida embrulha tudo. 
A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem 
Guimarães Rosa 

 
 
Beijo no coração de todos, 
Ana Paula 


