
Prezadas famílias do 1º ano,

Para mantermos a continuidade do ensino não presencial para os alunos, 
compartilhamos a grade de horários com alterações, por conta do início do período 
da Avaliação 2 (AV2). 

Lembramos que, agora, temos um canal de comunicação criado para melhorar e 
facilitar a tarefa educativa dos pais e dos professores: o Encontro Marcado, uma 
reunião individual de pais com a professora. São dois dias disponíveis (quarta ou 
sexta), das 9h às 9h30 ou das 9h30 às 10h, para o turno da manhã, e das 14h30 às 15h 
ou das 15h às 15h30, para o turno da tarde. Nesses dias e horários, as famílias 
poderão agendar um encontro com a professora, no Google Meet, de até 30 minutos. 
Nos dias de AV2, não agendaremos o Encontro Marcado.

Conforme informado anteriormente, os dias reservados para a realização das 
avaliações serão destinados, exclusivamente, para essa proposta. Teremos as aulas 
das atividades complementares disponibilizadas regularmente e, para as outras 
disciplinas, propostas de fixação lúdicas com jogos e vídeos. Confira a grade de 
horário das aulas.

ROTEIRO PEDAGÓGICO
 1º ANO

Combinados durante a realização da Avaliação:

O aluno deve estar confortável, em ambiente apropriado 
para a prática pedagógica;

Os microfones devem estar desligados;

As famílias devem digitar as dúvidas para a professora no chat;

O responsável deverá ajudar a reler as atividades da criança 
antes de enviá-la;

Caso ainda tenham dúvidas, basta clicar na aba Atividades, na sala
correspondente à disciplina, e digitar a pergunta, após o horário combinado.

LEMBRETES IMPORTANTES:

- As Avaliações 2 (AV2) serão disponibilizadas nas salas de aula dos respectivos 
Componentes Curriculares, no Google Classroom, às 10h30 (para as turmas do turno  
da manhã) e às 16h  (para as turmas do turno da tarde);

- Nestes dias e horários, conforme divulgado anteriormente, as professoras aplicarão 
as avaliações, lendo os enunciados, explicando, detalhadamente, cada atividade. 
Após a explicação, a professora estará disponível para orientar e/ou tirar as dúvidas 
dos alunos, na sala de aula da respectiva disciplina;

- Caso a criança não consiga realizar a AV2, com a orientação da professora, no 
momento proposto em calendário, a família deverá assistir ao vídeo do Google Meet 
sobre a aplicação da avaliação, ler os enunciados e encorajar os seus filhos a 
realizarem suas avaliações sozinhos, dando-lhes exemplo de ética e cidadania.

- A Avaliação de Inglês acontecerá no horário da turma.
 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição:

Dúvidas técnicas sobre o Classroom ou problemas com login e senha, entre em 
contato com nossa área técnica pelo e-mail ti@mopi.com.br.

Outras dúvidas, entre em contato com nossa central: 
secretaria.itanhangá@mopi.com.br

Núcleo Psicopedagógico da Unidade Itanhangá: ei.itanhanga@mopi.com.br
SOE Itanhangá: isabel.abreu@mopi.com.br | cecilia.helal@mopi.com.br.
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Atenção para os horários das Avaliações 2:

5ª feira (04/06):
Das 9h30 às 10h30: AV2 de Inglês no Google Forms e no Google Meet;
Atividades disponíveis o dia todo: Música, História e Geografia.

6ª feira (05/06):
Das 10h30 às 11h30: AV2 de Matemática no Google Forms e no Google Meet;
Das 11h30 às 12h: Dúvidas na sala da disciplina;
Atividades disponíveis o dia todo: Laboratório de Ciências (Ecobé), Projeto Literário, 
Qualidade de Vida e Ciências.

Atenção para os horários das Avaliações 2:

5ª feira (04/06):
Das 16h às 17h: AV2 de Inglês no Google Forms e no Google Meet;
Atividades disponíveis o dia todo: Música, Língua Portuguesa, História e Geografia.

6ª feira (05/06):
Das 16h às 17h: AV2 de Matemática no Google Forms e no Google Meet;
Das 17h às 17h30: Dúvidas na sala da disciplina;
Atividades disponíveis o dia todo: Laboratório de Ciências (Ecobé), Projeto Literário, 
Qualidade de Vida e Ciências.

Importante: como agendar o Encontro Marcado com a professora?

- Marque as opções de dias e horários no formulário (Google Forms), que será 
disponibilizado na sala Qualidade de Vida;

- Marque duas opções, para que a professora possa organizar a agenda de 
atendimentos.

Seguem alguns combinados para o bom funcionamento da AV 2: 


