
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 

Informativo 10 – Rio, 10/6/2022 

 
Srs. pais e responsáveis, 
 
❖ PROTEGER O OUTRO TAMBÉM É NOSSA RESPONSABILIDADE 
 
Após a flexibilização das medidas de prevenção contra o coronavírus, o Brasil voltou a registrar um 
aumento nos números de Covid-19 nas últimas semanas. A abolição das máscaras como medida de 
proteção contribuiu muito para isso.  
 
Era o melhor momento? Acredito que não! Na Ueriri, continuamos a fazer uso dessa medida 
preventiva, sempre tentando dosar o remédio e o veneno. Desde o início da pandemia duas coisas se 
chocaram: a capacidade de resposta da comunidade científica e os discursos oficiais.  
 
Existe, de fato, um cansaço com tudo que estamos vivendo há dois anos, mas precisamos proteger o 
outro, cuidar do outro, nos responsabilizarmos pelo outro. O momento nos faz entender os 
significados das palavras solidariedade e empatia.  
 
Espero que tudo passe, e vai passar! Que possamos olhar para trás e perceber nossas mudanças nas 
relações coletivas e com o nosso planeta. 
 
Vamos juntos! Amo vocês! 
 
 
❖ EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DE ARTES NA UERIRI 
Com o coração aquecido e transbordando de amor, torcendo para São Pedro colaborar, a equipe da 
Ueriri convida todas as famílias para a exposição dos trabalhos das crianças. Anotem: 
 

AMANHÃ, 11 DE JUNHO, 9h30, NA UERIRI 
 
Este ano não faremos a mesa com o café da manhã para mantermos os cuidados dentro da escola. 
Pedimos aos pais que todos os adultos venham de máscaras. 
 
 
❖ FESTA JUNINA 
 
Faremos nossa festa junina com as crianças, dentro da Ueriri. Vamos colocar nossa torcida na festa 
do folclore, que faremos presencialmente com os pais em setembro.   
 

DIA 30 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, DURANTE O TURNO DA TARDE 
 
Neste dia, as crianças deverão vir de caipira. Os adereços ficam por nossa conta.  
Aguardem novas informações!! 
 
 
 
 
 



 

❖ TROCA DE CORDA NA CAPOEIRA 
 
As crianças do Jardim 2, Jardim 3 e Primeiro Ano que fazem capoeira trocarão de corda em julho.  
 
Como há dois anos não fazemos o Batizado, a corda mudará de cor, correspondendo ao ano de 2021. 
No final do ano haverá o batizado para todas as turmas e as crianças receberão a cor da corda de 
2022. 
 

ANOTEM O DIA: 02 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 10H. 
 
Todas as crianças que fazem capoeira estão convidadas a assistirem a troca e o jogo que acontecerá 
com professores e graduados convidados.  
 
O uniforme pode ser encomendado através dos professores.  
 
As crianças que trocarão de corda deverão trazer R$ 50,00 até o dia 27 de junho, segunda-feira. 
 
 
Beijo no coração. 
Ana Paula 


