CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI
Rio de janeiro, 26 de outubro de 2021.

Srs. Pais,
Escola é o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se
conhece, se estima. O Diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é
gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez
melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão...
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços
de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se “amarrar nela”!
Ora é lógico... Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer
amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo!
Paulo Freire
O momento do reajuste sempre é delicado para qualquer escola. Quando pensamos na
importância da nossa comunidade escolar, fica difícil mensurar valores justos para os dois lados.
Precisamos sobreviver e precisamos acolher. Vamos juntos!
A receita da Ueriri ainda não voltou ao normal, porém vamos equilibrando e caminhando na
esperança de que o ano de 2022 possa trazer mais empatia, paz, saúde, amizade e amor!
A parcela inicial do ano seguinte sempre é usada para cobrir os custos com o 13º salário, as férias,
a folha de dezembro e os impostos que incidem sobre esses pagamentos. Esse ano também teve o
reajuste dos funcionários (mais do que justo) e despesas extras com os materiais de desinfecção.
Alimentação e tarifas tiveram um aumento significativo.
Devemos esclarecer que a parcela inicial é abatida da anuidade e o saldo é dividido em 12 meses,
de janeiro a dezembro, de acordo com o Regimento Interno da Ueriri e legislação pertinente.
Para 2022 o valor da parcela inicial será de R$2.000,00, que poderá ser dividida em duas vezes
(15/11 e 03/12) ou paga integralmente com a mensalidade de dezembro. Os pais que optarem pelo
pagamento da anuidade terão o desconto da parcela inicial e 50% da mensalidade de janeiro.

A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho
mesmo quando todos dizem que ele é impossível.
Cora Coralina

Como ficam os preços para 2022:
PERÍODO

ANUIDADE
2021

% DE
AUMENTO

ANUIDADE
2022

PARCELA INICIAL
2022

MENSALIDADE
2022

4 horas

R$ 24.948,00

8%

R$ 26.944,00

R$ 2.000,00

R$ 2.078,00

4 horas 30min

R$ 28.000,00

8%

R$ 30.240,00

R$ 2.000,00

R$ 2.353,00

5 horas

R$ 30.846,00

8%

R$ 33.314,00

R$ 2.000,00

R$ 2.609,00

6 horas

R$ 31.356,00

8%

R$ 35.218,00

R$ 2.000,00

R$ 2.768,00

7 horas

R$ 34.733,00

8%

R$37.512,00

R$ 2.000,00

R$ 2.959.00

8 horas

R$ 36.371,00

6%

R$38.934,00

R$ 2.000,00

R$ 3.078,00

Integral

R$ 37.911,00

6%

R$ 40.185,00

R$ 2.000,00

R$ 3.182,00

Segue abaixo uma pesquisa de horário para o ano que vem para ser enviada até sexta, 05 de
novembro. Com os novos protocolos, pedimos que os horários sejam cumpridos para nossa organização.
Sabemos que as dificuldades ainda estão grandes, mas precisamos pela sobrevivência da nossa
comunidade que os valores cheguem, o mais perto possível, da realidade da tabela.
Não esqueçam! Estamos juntos! Estarei aqui para o que vocês precisarem!
Sempre!

Meu filho (a) _______________________________________________________ permanecerá na
Ueriri em 2022, no período de __________ horas, no horário de ____________ às _____________.

➢ Opto pelo pagamento da parcela inicial:

 em duas parcelas, com vencimento em 15 de novembro e 03 de dezembro.
 em parcela única até 03 de dezembro.
➢

 Opto pelo pagamento da anuidade.

_________________________________________________________
Assinatura do responsável

