
Prezada família,

Está chegando a Agenda Edu!

No início deste ano, anunciamos o lançamento de um aplicativo que facilitará a comuni-
cação entre a escola e as famílias. Devido ao cenário atual, tivemos que redirecionar 
nossos esforços para a digitalização do nosso projeto pedagógico, o que nos forçou a 
adiar o lançamento da Agenda Edu.

Agora que o ensino não presencial já caminha de forma mais ordenada, retomamos esse 
projeto, pois acreditamos que essa ferramenta será muito importante para melhorar 
nossa comunicação com você.

Neste primeiro momento, lançaremos apenas algumas funcionalidades. São elas:
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O Mopi quer estreitar o relacionamento com as famílias 
de forma moderna, intuitiva e tecnológica.

Um abraço,
Equipe Mopi

Mensagens

Por meio desta seção, será possível falar diretamente com o nosso time sobre os mais 
diversos assuntos. Vale lembrar que é importante direcionar a mensagem para o 
canal correto, para que a área responsável possa lhe atender. 

Conheça os canais que serão lançados neste primeiro momento:

- Núcleo Psicopedagógico - Hr. Parcial
Coordenação Pedagógica ou Orientação Educacional do Horário Parcial sobre assuntos 
pedagógicos e mais delicados e particulares do aluno ou família.

- Núcleo Psicopedagógico - Hr. Smart
Coordenação Pedagógica, Coordenação de Esportes e Orientação Educacional do 
Horário Smart sobre assuntos pedagógicos do horário estendido.

- Secretaria
Informações administrativas ou financeiras; dúvidas sobre transporte, Loja Mopi ou 
qualquer outro assunto que não seja pedagógico ou referente à área de Tecnologia.

- Suporte Técnico
Para resolver problemas sobre senha e login do Google Classroom e Agenda Edu ou 
tirar dúvidas técnicas sobre as plataformas. 

Informações importantes:
- Os canais de contato com as áreas da escola não serão espaços de mensagens 
instantâneas. Os recados serão lidos e respondidos no tempo descrito em cada canal;

- Pedimos que os pais se atentem e direcionem a mensagem aos canais corretos para 
que o assunto possa ser tratado;

- No canto superior da tela de cada canal, você poderá acessar o ícone i 
(i com um círculo em volta) para saber quais assuntos são tratados ali.

Comunicados

Receba direto no seu celular os avisos gerais da escola, os informativos institucionais e 
as comunicações pedagógicas.

Eventos

Todos os eventos serão centralizados em um único lugar e você ainda receberá avisos 
sobre a aproximação da data da atividade.

Atenção: A partir de hoje, 18/05, as famílias da Educação Infantil ao Ensino Médio 
receberão um e-mail de boas-vindas da Agenda Edu, contendo informações 
importantes sobre usabilidade e download da ferramenta.

Caso você já queira baixar o aplicativo, basta acessar o Google Play, 
para aparelhos Android, ou a App Store, para IOS. O ícone é assim:


