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Informativo 13 – Rio, 27/05/2021 

 

QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
 
VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Os profissionais de Educação voltaram para o plano de vacinação, com um calendário 

diferenciado. Na Ueriri já somos 16 vacinados com a primeira dose.  

 

Gostaria de dividir com vocês o trabalho e a luta da Associação Brasileira das Escolas de 

Educação Infantil, que, depois de entrar com recurso, conseguiu esse retorno para as escolas 

públicas e particulares. Nossa luta agora é para tentar diminuir a diferença e a desigualdade 

causada pela pandemia. 

 

O CIEP do Humaitá, parceiro da Ueriri, retornou as aulas presenciais, mas está precisando de 

ajuda para manter a higiene básica e permanecer aberta. 

 

Vamos fazer esse mutirão pelos alunos do CIEP? 

 

Segue a lista do que eles mais precisam. Cada família colabora como puder.  

• Álcool 70% 

• Água sanitária/hipoclorito 

• Papel toalha 

• Sabonete líquido 

• Dispenser de álcool, sabonete e papel toalha 

• Fita adesiva de marcação (vermelha) 

• Máscara descartável 

• Copo descartável (200 ml) 

 

“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. 

É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação” 

Paulo Freire 

 

 

OS SONS UNIVERSAIS – A MÚSICA NO BRASIL 

Os povos indígenas estabelecem uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos 

e crianças não trabalham, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As 

meninas adolescentes ajudam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricam 



 

utensílios de caça e pesca, e também fabricam canoas. Caçam e preparam a terra para o 

cultivo. Já as mulheres adultas são as responsáveis pela coleta, pela fabricação de utensílios 

domésticos, pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. 

 

Com uma organização coletiva, a sociedade indígena respeita a natureza e os anciões. 

 

Tupã é o ser sobrenatural supremo que controla a natureza e é representado por um índio 

poderoso. Os pajés são pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais e 

utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de 

cura. Os rituais, chamados pajelanças, são uma forma de agradecimento, pedido e para efetuar 

curas medicinais. Eles envolvem música e dança. 

 

O espantalho retalho vai apresentar as crianças indígenas que também espantam os 

passarinhos da plantação. Espantam com cuidado. Os passarinhos fazem parte da natureza. 

As crianças são apresentadas a indiazinha Araci (que significa “a mão do dia”) e com ela vão 

conhecer os costumes, as comidas, os instrumentos, as pinturas, as danças e as músicas 

indígenas, de um povo que já habitava o Brasil. 

 

Aguardem notícias!!! 

 

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

 

Beijo no coração de todos! 
Ana Paula 
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