
Prezadas famílias da Educação Infantil,

Durante todo o período de pandemia, a escola se preocupa em como manter seus 
alunos estimulados, vinculados à aprendizagem e aos amigos e professores. Por meio da 
escuta constante da equipe técnica pedagógica e das famílias, realiza, a cada semana, 
adaptações para que o processo se torne tranquilo e funcional.

Para mantermos o nosso diálogo e estabelecermos alguns acordos, garantimos a 
continuidade do Encontro Marcado com a professora, de forma individualizada, para 
trocas, favorecendo aprendizagens mútuas, nas quais cada pessoa poderá trazer uma 
experiência, um saber, uma maneira de fazer diferente e enriquecedora. 

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 a programação abaixo:

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.

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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