TRANSFORMAR, AGIR, SEGUIR
Hoje, estamos aqui - Mopi e Famílias - sentindo juntos as dores de viver um momento
inédito e extraordinário em nossas vidas. A reclusão social e a repentina mudança de
nossas rotinas, causadas pelo avanço do coronavírus, trazem perguntas para as quais
ainda não temos respostas: quando teremos um ambiente seguro para reabrirmos as
escolas? Que desconto terei na anuidade escolar? Como ficará o boletim do meu
filho? Vamos perder as férias de janeiro? Haverá algum prejuízo no aprendizado?
A sábia natureza está nos transmitindo a mensagem de que não podemos controlar
tudo em nossa vida. Mas podemos melhor controlar nossa reação. Uma certeza é de que
desejamos de forma incansável estar ao lado do seu filho, da sua filha, todos os dias,
para que você e sua família não só passem por essa experiência, mas mudem com ela.
Desejamos também manter uma relação comercial justa, honesta, que mire o longo
prazo. Por isso, nesse momento, estamos em contato direto com nossos parceiros e
fornecedores, apurando detalhadamente as reduções de custos com o objetivo de
mensurar esse percentual de desconto. Ainda na primeira quinzena de abril,
comunicaremos os ajustes nas anuidades escolares, incluindo o horário Smart. Esse
ajuste será feito na parcela com vencimento em 05 de maio e acontecerá de maneira
retroativa ao mês de abril. Além disso, suspenderemos a cobrança das oficinas
esportivas e clubes culturais. Por ora, podemos assegurar que nossa relação se manterá
mais próxima do que nunca. Estamos mudando e queremos ter você junto conosco
nessa jornada, que exigirá de nós muita serenidade, coragem e visão positiva de
futuro.
Lembramos que o Mopi implementou, há três anos, a plataforma Google For Education,
que passou a transformar o jeito de educadores e alunos aprenderem, se conectarem e
inovarem juntos. O que o Coronavírus fez foi potencializar esse processo. Em um curto
espaço de tempo, adaptamos a escola ao ensino não-presencial. Erramos, mudamos,
testamos, acertamos, e podemos dizer que estamos todos aprendendo muito com
isso. E evoluindo. O Mopi nunca mais será o mesmo.
O momento agora é de nos mantermos em casa, longe do vovô e da vovó, mas sem
deixar, um dia sequer, de ligarmos para eles. Momento também de sermos solidários
com os menos favorecidos que enfrentarão enormes desafios nas próximas semanas.
Fiquem bem e unidos. Mais do que nunca, contem com a gente.
Um abraço,
Equipe Mopi

