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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
“Numa entrevista recente ao jornal Libération, em resposta a uma pergunta sobre o 

confinamento na pandemia, o lendário diretor de teatro inglês Peter Brook, 95, relembrou os 

bombardeios de Londres durante a Segunda Guerra. Ao toque dos alarmes antiaéreos, as 

pessoas corriam para os abrigos subterrâneos, onde ficavam confinadas até soar de novo a 

sirene que as liberava, às vezes oito horas depois. 

 

Londres manteve os teatros abertos durante a guerra. Na entrevista ao Libération, Peter Brook 

contou que quando as sirenes antiaéreas tocavam no início de uma representação, os 

espectadores eram obrigados a permanecer na sala até o dia seguinte. Como sempre havia 

atores profissionais e amadores entre o público, eles subiam uns depois dos outros ao palco 

para cantar e improvisar ao longo da noite. 

 

‘Foi assim que, em condições terríveis, nasceu um novo teatro’, disse o diretor.” 

 

E é esse sentido de público e de sociedade que queremos e lutamos.  

 

A pandemia fechou nossas portas no dia 16 de março de 2020. Durante quase sete meses 

vivemos um cenário em que a Educação foi violentamente atacada e impedida de voltar pelo 

poder judiciário.  

 

A tristeza e a indignação que isso me causou não podia me paralisar naquele momento. 

Precisava continuar lutando pelo que acreditava e pelos ideais da educação Infantil.  

 

Tivemos que nos reinventar e, com a ajuda de todos vocês, nasceu uma comunidade escolar 

mais forte, unida. Uma comunidade que transborda amor, um sentimento de unidade. 

 

Quarta-feira, 09 de junho, dia Mundial da Imunização, dia reservado a todos os profissionais da 

educação básica, marcou nossa trajetória, nossa luta.  

 

“Se temos que esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. 

Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e de 

amizade.” (Cora Coralina) 

 



 

Minha eterna gratidão a todos vocês, que viverão eternamente no meu coração! Juntos, foi 

possível não perder minha sensibilidade, mesmo com a alma arranhada, como diz Clarice 

Lispector. 

 

PROJETO: O SOM DO MUNDO – A MÚSICA NO BRASIL 

Após conhecer o som do corpo, dos animais, o que produzimos e os sons da natureza, vamos 

seguir viagem para a aldeia da Araci, uma indiazinha que nos convidou para conhecer sua 

cultura. O espantalho retalho? Vai junto, claro! Nas aldeias as crianças que espantam os 

passarinhos das plantações. 

 

Cada turma formará uma tribo. Muitas novidades acontecerão! Aguardem! 

 

JARDIM 1, JARDIM 2, JARDIM 3 E PRIMEIRO ANO 

“Enquanto as maneiras de ser ou de agir de certos homens forem problemas para outros 

homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas diferenças.” (Claude Lévi-Strauss) 

 

A experiência de indígenas na cidade, as situações de discriminação sofridas por esses e a 

maneira como pensam a sua indianidade no ambiente urbano são conteúdos importantes 

quando nos perguntamos: “Quem queremos formar?” A escola tem um papel social 

importante, e refletir sobre uma cultura tão esquecida e discriminada também é nossa função.  

 

A Aldeia Vertical consiste em um prédio do programa Minha Casa, Minha Vida, onde residem 

exclusivamente indígenas de diferentes povos. São pessoas que antes habitavam a Aldeia 

Maracanã, que teve sua desocupação forçada em 2013. 

 

Niara é indígena e filha de indígenas, conhecida por todos como Niara do Sol.  Desde sempre, 

uma cultivadora. Aprendeu cedo a cultivar o cuidado com o outro, seja ele planta ou animal, e 

teve, desde a infância, uma educação aliada ao conhecimento da terra, suas plantas e seus 

usos. Atualmente lidera a Horta Comunitária Dja Guata Porã. 

 

Como indígena, Dauá Puri leva consigo o respeito aos elementos da natureza. Sua própria 

história se mistura às cantigas que compõe.  

 

Nos dias 22 e 23 de junho, terça-feira e quarta-feira, Niara do Sol e Dauá Puri irão mostrar para 

as crianças da escola suas histórias, seus trabalhos e suas músicas. 

 

Para ajudar o Projeto, estamos pedindo que cada criança leve R$ 15,00 até segunda, 21 de 

junho. A Ueriri também fará sua contribuição como escola amiga. 

 



 

Fiquem à vontade de conhecer! Desfrutem da Horta Dja Guata Porã no endereço: Frei Caneca 

441, Bloco 15, Aldeia vertical.  

 

Um agradecimento mais que especial ao Gabriel, pai da Lia, Jardim 1, por apresentar esse 

projeto incrível e emocionante! 

 

FESTA JUNINA 

Ano passado tentamos online. Esse ano vamos ao vivo, com brincadeiras, comidas típicas, 

danças, quadrilhas e casamento no Primeiro Ano. Estamos organizando tudo e em breve 

mandaremos notícias de como tudo acontecerá!!! 

 

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

 

Beijo enorme no coração de todos! 
 
Ana Paula 
 
 

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

