
Prezadas famílias da Educação Infantil,

Para mantermos a continuidade do ensino não presencial para os alunos, seguiremos 
com a mesma grade de atividades pedagógicas da última semana.

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 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.

O objetivo do compartilhamento de conhecimento entre a família e a professora sobre a 
criança é estabelecer alguns critérios educativos comuns e sugerir algumas formas de 
intervenção no processo de aprendizagem, de acordo com a metodologia do Mopi.

Confira abaixo a programação de atividades e os dias e horários do Encontro Marcado:

ROTEIRO PEDAGÓGICO
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Importante: como agendar o Encontro Marcado com a professora?
- Marque as opções de dias e horários no formulário (Google Forms), disponibilizado na 
sala Vivências Infantis;

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

Informações sobre as aulas:
- As professoras regentes estão disponíveis, no Google Classroom, para dúvidas e trocas 
com as crianças/famílias, das 9h30 às 12h30, para o turno da manhã, e das 13h30 às 
16h30, para o turno da tarde;

- A sala de Vivências Infantis é composta por atividades, como: videoaulas, jogos, 
brincadeiras, contação de histórias etc;

- O Google Meet é um espaço de interação entre professora e alunos e de realização de 
uma atividade;

- As videoaulas das atividades complementares ficam disponíveis a partir do dia da 
postagem da disciplina.

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 nossas centrais:
Itanhangá: secretaria.itanhanga@mopi.com.br
Tijuca: secretaria.tijuca@mopi.com.br

Núcleo Psicopedagógico da Unidade Itanhangá: ei.itanhanga@mopi.com.br
SOE Itanhangá: cecilia.helal@mopi.com.br | isabel.abreu@mopi.com.br

Núcleo Psicopedagógico da Unidade Tijuca: ei.tijuca@mopi.com.br
SOE Tijuca: caroline.azer@mopi.com.br | claudia.salibe@mopi.com.br
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