
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 3 – Rio, 18/02/2022 

 
Srs. pais e responsáveis, 
 
❖ TEMOS PASSADO POR UM TRIZ: O MUNDO SUSTENTADO EM DELICADOS FIOS... 

“Por um triz, passamos por um triz. Foi o que senti na primeira vez em que voltei à sala de aula e 

me vi novamente cercado por alunos animados e apreensivos. Algo de fundamental podia ter se 

perdido. Estivemos a ponto de aceitar que bastava ver a imagem dos nossos rostos, ouvir nossas 

vozes eletrônicas, não mais vivenciar proximidades, não mais nos tocarmos, existirmos sem corpos. 

Um ano a mais, um risco a mais, uma restrição mais longa, e teríamos sucumbido. Estivemos a 

ponto de prescindir daquilo que há de imprevisível no encontro. Porque, sim, é em presença que 

pode se dar algo de incerto e inesperado, algo de raro, e essa talvez seja a única verdadeira 

vantagem sobre as facilidades da vida virtual. Passamos por um triz de perder o imponderável.” 

Julián Fuks 

 

Já li esse texto em diferentes momentos nos dois últimos anos e sempre tenho uma percepção 

diferente. Precisamos estar atentos com a vigilância contínua de cada ato do outro na nossa vida 

coletiva que pode gerar uma prisão neste tempo compulsivo. Vamos acreditar, vamos caminhar, 

vamos ter mais fé no outro. Dentro da comunidade escolar queremos e temos o mesmo objetivo: 

sonhar, rir e compartilhar. 

 

❖ PEDIDOS ESPECIAIS AOS PAIS 

Precisamos da ajuda de vocês para mantermos os protocolos.  

Com a entrada dos pais, abrimos o círculo de contactantes e perdemos o controle que devemos 

ter. Desta forma as crianças deverão ser entregues no portão. Sempre um funcionário da sala irá 

descer para pegar, no caso da Creche. 

Para os que estranham ainda, iremos fazer a entrada pelo pátio do leão.  

Os pais das adaptações podem continuar entrando para fazer o processo de integração das 

crianças com as professoras e auxiliares.  

Pedimos também que os carrinhos não fiquem na escola. Sei que a dinâmica do deslocamento fica 

mais complicada, mas estamos perdendo uma área importante de brincadeira, que é o pátio das 

tartarugas. Contamos com vocês. 

 

❖ CARNAVAL NA UERIRI 

Quinta-feira, 24 de fevereiro, faremos nosso baile de carnaval com as crianças nos dois turnos. 

Caprichem nas fantasias. Confetes e serpentinas ficarão para 2023. 

 

 

 



 

❖ PROJETO DE 2022: REGIÃO NORDESTE 

 

O meu nome é Severina 

Ainda sou uma menina 

Nasci e moro no Nordeste 

Por isso sou nordestina 

Na verdade, eu nasci no litoral nordestino 

Que é lugar de muitas praias, dunas, lagoas e coqueiral 

Mas no Nordeste, em geral, tem sertão, tem litoral 

Tem mangue e tem cerrado 

Tem floresta tropical 

Tem muita coisa legal! 

Estou mandando essa cartinha 

Toda em verso, rimadinha 

Porque quero convidar 

Vocês para conhecerem a minha região 

(xote criado pelo Toni) 

 

As crianças receberam uma carta da menina Severina! 

Cada turma está criando e imaginando a Severina da sua sala! 

Como iremos chegar até lá? O que precisamos levar? O que vamos conhecer? 

Aguardem as novidades! 

Semana que vem todos deverão trazer um chapéu de palha para a viagem! 

 

❖ PROJETO DO GRUPO 3 

O grupo 3 vai viajar com o Zé, um siri que se esconde na areia da praia.  

Eles vão se encontrar com o caranguejo, primo do Zé.  

 

Pedimos para as crianças trazerem fotos de viagens fora do Rio de Janeiro, para trabalharmos a 

noção de longe e perto. O Nordeste fica longe ou perto do Rio de Janeiro? Cangas, biquínis, sungas 

e brinquedos de praia serão bem-vindos! 

 

❖ CAPOEIRA NA ESCOLA 

As aulas começaram e as inscrições deverão ser feitas pela coordenação.  

O valor da mensalidade, R$ 230,00, deverá ser acertado pela secretaria. O Toni pediu que não 

fosse feito mais por PIX. 

 

Beijo no coração. 
Ana Paula 


