
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 

Informativo 7 – Rio, 13/05/2022 

 
Srs. pais e responsáveis, 
 
❖ UM MOMENTO ESPECIAL 

Angelus Silesius, místico que só escrevia poesia, disse o seguinte: “Temos dois olhos. Com um 

contemplamos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem. Com o outro contemplamos as 

coisas da alma, eternas, que permanecem”. Eis aí um bom início para compreender os mistérios 

do olhar. Para entender os mistérios do ouvir, eu escrevo uma variação: “Temos dois ouvidos. 

Com um escutamos os ruídos do tempo, passageiros, que desaparecem. Com o outro ouvimos a 

música da alma, eterna, que permanece”. (Rubem Alves) 

 

Quando uma história é contada, a mente começa a imaginar o enredo dela. Então, desde cedo é 

importante adotar essa prática para que as crianças aprendam a ter gosto pela leitura, que 

incentiva e desenvolve a curiosidade.  

 

Ao escutar as histórias, as crianças podem se expressar, mostrar os seus sentimentos e ter 

diferentes reações, que podem representar a visão de mundo delas. Além disso, é um momento 

rico para compartilhar vivências e opiniões. 

 

Os projetos da Ueriri são histórias construídas com as crianças, um olhar para o mundo através 

dos olhos delas.  

 

Um pai muito querido, Sérgio Campante, pai de uma ex-aluna mais querida ainda, lançou um livro 

infantil: “Baleia”. 

 

Reservamos os dias 19 e 20 de maio, quinta e sexta-feira da próxima semana, para ele contar essa 

história para as crianças. No final do dia vocês poderão conhecer o Sérgio e ter acesso ao livro. 

• Jardim 1 e Jardim 2: quinta-feira, dia 19; 

• Jardim 3 e 1º Ano: sexta-feira, dia 20. 

 

 

❖ PIOLHOS 

Estamos com alguns casos de piolho na escola. Pedimos uma atenção especial para que todos 

olhem em casa os cabelos das crianças. 

Voltaremos com a quarta do vinagre. Uma solução de vinagre de maçã e água (meio a meio a 

medida), que será borrifada na cabeça das crianças toda quarta-feira. Uma prevenção que sempre 

deu muito certo. 

 



 

❖ MÁSCARAS 

Após o carnaval, o número de buscas por testagem aumentou. O número de positivados, também.  

Vamos esperar até o final de maio para a retirada das máscaras na escola, e pedimos atenção 

especial para alguns pontos: 

 

• Todos os adultos que entrarem na Ueriri deverão usar máscara; 

• Criança com sintomas gripais ou gastrointestinais deverão permanecer em casa (tosse, 

coriza, febre, diarreia); 

• Se o sintoma persistir por mais de três dias, achamos importante a testagem para covid; 

• Não deixem de dar a vacina para a gripe. 

 

Vamos passar juntos por mais este momento! 

 

 

Beijo no coração. 

Ana Paula 


