
COMUNICADO
IMPORTANTE

Prezada família,

Desde o dia 18 de março, quando iniciamos a nossa plataforma de 
ensino não presencial para os alunos, reconhecíamos que não seria fácil 
implementar algo novo de forma tão repentina. Novo para a escola, para os 
professores, para os alunos e para os familiares. 

Erramos, acertamos, erramos de novo e continuamos na busca 
incessante de dar prosseguimento a um modelo de aprendizagem que seja 
estimulante, proveitoso e saudável para os alunos e viável para as famílias.

Essa evolução não para. 
Por isso, viemos compartilhar com você algumas novidades nas grades 
de horários dos Ensinos Fundamental II e Médio, que iniciarão a partir 
do dia 18/05.

Lembrando que todo esse amadurecimento só é possível porque você 
nos ajuda a construir um Mopi cada dia melhor. No dia 30/03, lançamos 
uma pesquisa e recebemos inúmeras contribuições, bem como contatos 
individuais constantes que são capazes de nos trazer informações cruciais 
para o desdobramento de nossas práticas.

Confira as premissas que nortearam as novidades que apresentaremos nas 
grades:

- Maior aproveitamento das metodologias ativas e sala de aula invertida
Já muito praticados em nosso ensino presencial e tendência no mundo da 
educação do século XXI, esses recursos serão mais explorados no formato 
não presencial. A ideia é que os alunos sejam cada vez mais capazes de 
intervirem e promoverem as transformações necessárias. O aluno torna-se 
protagonista no processo de construção de seu conhecimento, sendo 
responsável pela sua trajetória e pelo alcance de seus objetivos, no qual 
deve ser capacitado para autogerenciar e autogovernar seu processo de 
formação. O professor tem o papel de mediador, de apoiador, mas o 
personagem principal é o estudante.

Dar mais espaço para as metodologias ativas nos propiciou fazer a redução 
do tempo de tela para os alunos, pois sabemos que a exposição demasiada 
se torna prejudicial para jovens e até mesmo para adultos.

- Estímulo à autonomia e ao protagonismo
A ideia é propor exercícios, pesquisas e estímulos para serem realizados e 
produzidos fora das telas e sem a necessidade da presença do professor.

- Mais flexibilidade na dinâmica familiar
Com o isolamento social, pais e filhos tiveram que se organizar para darem 
conta dos estudos, do trabalho em home o�ce e das tarefas de casa. E, 
muitas vezes, o computador que o aluno utiliza para estudar é o mesmo 
que o pai ou a mãe conta para trabalhar. Com o tempo mais flexível, as 
famílias poderão organizar melhor a rotina em casa, dividindo as tarefas e 
horários e aproveitando, até mesmo, para estarem mais tempo juntas.

- Regulação do sono e cuidado com a saúde
Neste momento tão atípico, dormir bem, ter hábitos alimentares saudáveis e 
se exercitar são práticas fundamentais para a saúde do corpo e da mente. 
Com algumas aulas começando mais tarde, nossos alunos poderão regular 
melhor o sono e colocar em prática outros hábitos benéficos e impre-
scindíveis.

- Novas possibilidades para uma nova realidade
Apresentaremos uma composição de alguns projetos que propõem 
cumprir objetivos pedagógicos em formatos diferenciados, estimulantes e 
dinâmicos. O novo núcleo de bem-estar, que trará experiências que visam 
cuidar da saúde física e mental dos alunos; clubes em inglês; mentorias; 
clube das emoções; Eureka IBMEC e ESPM, entre outros serão, em breve, 
divulgados. Fique ligado!

A grade de horários por turma, já com as adaptações, será divulgada 
na sala de Orientações Gerais, no Google Classroom, até amanhã, 
sexta-feira, dia 15/05.  

Nossos coordenadores dos Ensinos Fundamental II e Médio, Luiz Rafael e 
Heloize Charret, prepararam um vídeo no qual explicam um pouco mais 
sobre essas novidades. 

Para assistir ao vídeo, clique aqui.

A nossa equipe também está à disposição 
para sanar qualquer dúvida e dar mais informações:
Núcleo Pedagógico da Unidade Itanhangá: f2.itanhanga@mopi.com.br
Núcleo Pedagógico do Integrado I (Tijuca): integrado1@mopi.com.br
Núcleo Pedagógico do Integrado II (Tijuca): integrado2@mopi.com.br

Um abraço,
Equipe Mopi

https://www.youtube.com/watch?v=LFUnBaiAnHs&feature=youtu.be

