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Aos pais e responsáveis,
❖ PROJETO DE 2022: REGIÃO NORDESTE
Cultura faz parte do que somos e regula nossa convivência e comunicação em sociedade. Em 2021
trabalhamos a dança. Praticada há milhares de anos, cada comunidade tem sua forma particular
de se expressar. O corpo como instrumento criativo foi o recurso que utilizamos para as crianças
se reconectarem ao coletivo. A dança é uma expressão de vitalidade, da vontade, da capacidade
do homem em agir de modo ativo em uma cultura.
“Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou uma vez! E falsa
seja para nós toda verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada.”
Friedrich Nietzche
Através da dança transformamos o caos que vivemos em uma comunidade mais forte e feliz.
Em 2022 vamos viajar para o Nordeste, que possui uma cultura diversificada, influenciada por
indígenas, europeus e negros escravizados. Os costumes e tradições variam de estado para estado.
A riqueza cultural do Nordeste é visível além de suas manifestações folclóricas e populares. Ritmos
e melodias nordestinas inspiraram compositores como Villa-Lobos, cuja Bachiana Brasileira Nº5,
Dança do Martelo, é uma alusão ao Sertão de Cariri. Dança, música, literatura, artesanato,
culinária e festas populares farão parte do nosso dia a dia na Ueriri.
O paraibano Aruano Suassuna criou na década de 1970 o Movimento Armorial, uma iniciativa de
reunir os elementos da cultura nordestina em prol da formação da arte erudita genuinamente
brasileira. Dessa iniciativa surgiram obras como “O Auto da Compadecida”.
Não podemos deixar de observar que nas manifestações culturais fica evidente como a
religiosidade atravessa os festejos, a produção artesanal e até mesmo a culinária.
Temos muito que aprender com a população nordestina. O Brasil, uma colcha de retalhos, possui
em cada canto um pouco para contar de si.
“A verdadeira universalidade respeita as singularidades locais.
Todos entram com sua parte, compondo a vasta sinfonia da cultura.
Ela é feita de contrastes, que não são contrários, mas complementares.”
Ariano Suassuna

❖ ÔMICRON
Uma nova variante está circulando e é altamente contagiante. Não podemos deixar de observar
que a população vem relaxando com os cuidados após a vacinação. Ainda estamos com uma
pandemia e todos os cuidados e protocolos devem ser mantidos e seguidos.
As principais vias de transmissão são: saliva, espirro, tosse, catarro e contato pessoal próximo,
principalmente sem o uso de máscaras.
Nenhum sintoma pode ser ignorado neste momento: febre, coriza, dor de cabeça, tosse, diarreia e
dor de garganta. Para mantermos o ambiente saudável é preciso que todos os pais colaborem,
mantendo as crianças com sintomas em casa. Existem outros vírus e doenças, porém todas devem
ser tratadas e vistas com cuidado.
Vamos manter a abertura para as escolas!
Beijo no coração.
Ana Paula

