
Prezadas famílias do 1º ano,

A Festa Junina se adaptou ao isolamento social.
Vem aí o Arraiá Mopi “Oh, de Casa!”

A pandemia causada pelo novo coronavírus afetou até as típicas festas juninas. O 
Colégio Mopi, que, anualmente, promove a sua tradicional festa junina, convoca seus 
alunos para o primeiro Arraiá Mopi em casa, a partir do dia 6 de julho. Nossa festa 
promete diversão e muita cultura popular brasileira. Para encerrar o Arraiá, no dia 10 
de julho, sexta-feira, no Meet, teremos o “baile junino”, que contará com muitas 
surpresas e encontros com colegas e professores. Tudo isso sem aglomeração. Não 
se esqueça de colocar o seu traje junino! Entre no clima e decore também a sua casa.

Confira abaixo a programação do nosso Arraiá:

ROTEIRO PEDAGÓGICO
 1º ANO

Informações Importantes:

Baile Junino - Acontecerá no Meet de 6ª feira, com a professora regente. Teremos, 
ainda, uma surpresa especial dos professores de Música e de Literatura, na sala de 
Qualidade de Vida. 

Traje Caipira - Uso na 6ª feira.

Talento Junino - Cada família poderá compartilhar um vídeo da criança e/ou 
família mostrando seu talento, que pode ser: cantar uma música junina, dançar 
forró, fazer uma receita ou brincadeira junina etc. Esse vídeo deverá ser 
compartilhado com a turminha no MURAL da sala de Qualidade de Vida.

Correio da Amizade - Cada aluno escreverá, de forma espontânea, recadinhos para 
dois colegas. A postagem do recadinho deverá ser feita no MURAL da sala de 
Qualidade de Vida.

Quitute Junino - Um vídeo da nutricionista d’A Cor do Sabor, apresentando uma 
receita simples e tradicional de Festa Junina, no MURAL da sala de Qualidade de 
Vida.

Memórias do Arraiá Mopi - Espaço para compartilhar fotos antigas do Arraiá Mopi. 
Memórias afetivas de antigos arraiás de professores, alunos e pais (ex-alunos), que 
deverão ser postadas no MURAL da sala de Qualidade de Vida.

Materiais - Postaremos, no mural da sala de aula, os materiais necessários para a 
realização de cada atividade, sempre no dia anterior.

Tenham todos uma excelente semana junina!

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.itanhanga@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

4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira3ª Feira 2ª Feira Horário/dias

8h/8h30 Lendas em 
volta da fogueira

Literatura

Bola na boca 
do palhaço

Motrix

Pescaria 
Brincadeira 

Recreativa Junina

Horário do turno da manhã

Inglês 
(Videoaula)

Quitute junino Pula fogueira
Brincadeira 

Recreativa Junina

Uma mensagem 
junina diferente

Laboratório de 
Ciências (Ecobé)

Ciências

Arraiá em casa

Arte

8h30/9h

Correio da 
amizade

Qualidade 
de Vida

9h/9h30

9h30/10h Matemática Matemática
Pula fogueira
Brincadeira 

Recreativa Junina10h/10h30
Língua 

Portuguesa

Memory game, 
Freeze tag e Egg
and spon race

Inglês
Google Meet

Língua 
Portuguesa

10h30/11h
Língua 

Portuguesa
Matemática Língua 

Portuguesa
História e 
Geografia

11h/11h30
Memórias do 
Arraiá Mopi

11h30/12h
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(LP) Meet

Desafio 
Matemático 

Junino
(Mat) Meet

Bingo das 
comidinhas 

juninas
(LP) Meet

Quitute junino

(HG) Meet

Estátua
 Pescaria 

Baile junino
Google Meet

4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira3ª Feira 2ª Feira Horário/dias

13h30/14h Lendas em 
volta da fogueira

Literatura

Bola na boca 
do palhaço

Motrix

Pescaria 
Brincadeira 

Recreativa Junina

Horário do turno da tarde

Matemática
Quitute junino História e 

Geografia
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14h30/15h

15h/15h30 Matemática Matemática

15h30/16h
Língua 

Portuguesa
Pula fogueira
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Recreativa Junina

Língua 
Portuguesa

16h/16h30 Língua 
Portuguesa

Inglês 
(Videoaula)

Língua 
Portuguesa

Memory game, 
Freeze tag e Egg 

and spon race
Inglês 

Google Meet16h30/17h
Memórias do 
Arraiá Mopi

17h/17h30
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Baile junino
Google Meet


