
COMUNICADO IMPORTANTE
CORONAVÍRUS

Prezada família Mopi,

Vivemos um momento de muitas incertezas, devido à chegada do Coronavírus em 
nossa cidade. Embora a ocasião exija atenção, estamos certos de que, com
cooperação e responsabilidade, venceremos esse grande desafio.

A equipe Mopi não está presente fisicamente com você, mas tenha a certeza de 
que está focada em superar as limitações que o momento nos impõe, levando até 
sua família o projeto pedagógico do Mopi da melhor maneira possível. Confira 
abaixo algumas informações importantes:

1) Roteiro de práticas pedagógicas:
Desde a semana passada, estamos criando e organizando rotinas pedagógicas com 
conteúdos digitais direcionados para cada segmento. Nessas rotinas, estarão 
incluídos contatos virtuais com professores e monitores, para que os alunos 
possam continuar desenvolvendo suas habilidades, mesmo que de casa.

Os conteúdos começarão a ser compartilhados a partir de quarta-feira, 18/03, por 
meio do Google Classroom, plataforma de ensino online, já utilizada por alunos 
do Fundamental II e Ensino Médio. Devido às circunstâncias impostas pelo Coro-
navírus, vamos reativar a utilização do Google Classroom para as famílias da Edu-
cação Infantil e do Fundamental I, pois a ferramenta permite diversas funcionali-
dades que nos serão muito úteis nesse momento. As famílias dos alunos novos, 
desses dois últimos segmentos, receberão, em breve, um e-mail com login e senha 
para acesso à plataforma. Famílias dos alunos antigos, que já possuem login e 
senha, receberão outro e-mail com instruções de uso.

Todas as informações a respeito dessa nova rotina pedagógica serão envia-
das até amanhã, de forma mais detalhada, para que pais e alunos possam 
organizar suas rotinas de estudo semanais.

2) Retirada de materiais didáticos do Mopi:
A decisão do governo de suspender as aulas presenciais nas escolas pegou todo 
mundo de surpresa. Por isso, muitos alunos deixaram materiais didáticos no Mopi. 
Para que possamos dar andamento às atividades pedagógicas, solicitamos que as 
famílias retirem os materiais da escola e os levem para casa. Veja como será essa 
dinâmica:
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Educação Infantil (Pré II) e Ensino Fundamental I
Os materiais estarão separados por aluno e turma e poderão ser retirados por 
responsáveis e familiares na recepção de cada unidade nesta terça-feira, 17/03, 
das 12h às 18h30, e na quarta-feira, das 7h30 às 12h30. Os materiais dos 
alunos do Horário Smart também estarão disponíveis nesses dias e horários;

Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Pedimos aos responsáveis ou familiares que tragam a senha de acesso ou a chave 
do cadeado para a retirada do material. Os materiais didáticos, incluindo os do 
Horário Smart, poderão ser retirados nesta terça-feira, 17/03, das 12h às 17h, e 
na quarta-feira, das 7h30 às 12h30;

Alunos que utilizam transportes - Transblaco (unidade Tijuca) e Red Tour 
(unidade Itanhangá):
Os materiais serão entregues em sua casa. Os respectivos horários serão comuni-
cados pelas próprias empresas de transporte.

Importante:
- Reforçamos que os materiais deverão ser retirados por responsáveis ou famili-
ares dos alunos com idade até 59 anos. Por fazerem parte do grupo de risco da 
doença, pedimos que pessoas acima de 60 anos não compareçam à escola. 
Crianças e jovens também deverão permanecer em casa;

- Solicitamos que a retirada dos materiais seja feita nos prazos acima descritos, 
pois disponibilizaremos atividades, por meio do Google Classroom, já na
quarta-feira, 18/03;

- Pedimos, ainda, que as famílias retirem os materiais, estritamente, nestes dois 
dias pautados, pois nossa equipe estará mobilizada para a entrega dos materiais 
apenas nos dias e horários estabelecidos. Estamos optando por deixar nossos 
colaboradores trabalhando remotamente e só virem à escola em casos especiais, 
como esse;

- Os materiais didáticos serão devolvidos aos alunos sem as correções, pois, 
infelizmente, não tivemos tempo hábil para fazê-las.
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3) Medidas que visam a diminuir o aumento de casos de Covid-19:
O Mopi está trabalhando para implementar protocolos mais rígidos, que objeti-
vam deter o aumento do contágio em nossas escolas. Precisamos acompanhar, 
desde já, possíveis casos suspeitos ou confirmados de Coronavírus entre mem-
bros de nossa comunidade escolar. Para isso, abrimos um canal direto de 
e-mail, entre a escola e os responsáveis.
Se alguma família tiver casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, pedimos 
que nos avise pelos e-mails: coronavirus.itanhanga@mopi.com.br ou 
coronavirus.tijuca@mopi.com.br. 
Contamos com a sua cooperação e responsabilidade. Tem alguma outra neces-
sidade especial? Escreva-nos. Faremos de tudo para criar uma rede de colabo-
ração.

Outras informações importantes:

- A fim de aprimorar e agilizar a comunicação entre o Mopi e as famílias, todos 
os comunicados referentes a esse período, além de disparados por e-mail, serão 
disponibilizados em nosso site, na seção “Download”
(www.mopi.com.br/download);

- O calendário escolar será alterado conforme a evolução dos fatos e as novas 
determinações do Poder Público. Por estarmos passando por um momento 
cercado de incertezas, não temos como precisar, neste momento, como ficarão 
as férias do mês de julho. Assim que tivermos mais informações, avisaremos às 
famílias. Lembrando que buscaremos sempre o melhor para os nossos alunos e 
familiares;

- No momento, todas as atividades avaliativas, eventos, aulas-campo e viagens 
pedagógicas estão suspensos.

Manteremos toda a comunidade Mopi informada sobre qualquer mudança. 
Acompanhe nossas mídias sociais.

Fique bem e em casa! Conte conosco para que, superada essa adversidade, 
nossa comunidade saia ainda mais forte. 

Um abraço,
Equipe Mopi


