
Prezadas famílias da Educação Infantil,
 
A nossa 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. Mas, por 
aqui, não vamos ficar parados. 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. Teremos vídeos dos 
professores com brincadeiras juninas, correio da amizade, talento junino infantil, 
confecção de bandeirinhas, arraiá solidário em formato “drive-thru” na porta da escola, 
danças, músicas e muito mais!

Para encerrar o Arraiá, no dia 10 de julho, sexta-feira, teremos o “baile junino”, via Meet, 
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
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Arraiá Solidário:

Todo mundo está com saudade da escola, não é mesmo? Então, que tal dar um pulinho 
no Mopi, de carro, contribuir para uma causa social e ainda ganhar um delicioso kit e 
uma surpresa?

Na quinta-feira, 09/07, as famílias da Educação Infantil estão convidadas para o Arraiá 
Solidário do Mopi! Por meio de um “drive-thru”, as famílias doarão alimentos não 
perecíveis e produtos de higiene na porta da escola e terão a oportunidade de vivenciar 
um momento especial, resgatando vínculos e memórias afetivas. Para evitarmos 
aglomerações, na segunda-feira, divulgaremos mais informações sobre os horários de 
cada série, além das instituições que serão assistidas.

Você não pode ficar de fora! Vai ser uma delícia.

Informações Importantes:

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

Traje Caipira - Capriche no visual junino! Separe a camisa xadrez, a saia rodada e o 
chapéu de palha. Não se esqueça do bigode e das pintinhas para o baile junino na 6ª 
feira, dia 10/07.

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 do Classroom.

Correio da Amizade - Cada aluno, do Mat I ao Pré I, fará um desenho para dois amigos 
da turma. E cada aluno do Pré II escreverá, de forma espontânea, recadinhos para dois 
amigos. A postagem do correio da Amizade será feita no MURAL do Classroom. 

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

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 do Classroom.

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

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

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

EDUCAÇÃO INFANTIL

4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira3ª Feira 2ª Feira 

Atividade junina*

Dança da laranja, 
“Ovo” na colher, 

Pescaria 
Motrix

Quitute junino 
com a 

nutricionista 
d’A Cor do Sabor

Atividade junina*

Popcorn game 
Inglês

Correio da 
amizade 
Qualidade 

de Vida

Arraiá Solidário - 
Drive Thru nas 

unidades

Brincadeira 
junina 

Google Meet

MANHÃ
Pré II: 9h30
Pré I: 10h

Mat. II  e Mat. I 
(Individualizado)

TARDE 
Pré II: 14h

Pré I: 14h30
Mat. II e Mat. I 

(Individualizado)

Statue
Inglês

Vida na roça
 Laboratório 
de Ciências

Atividade 
junina*

Lendas em volta 
da fogueira  

Literatura Infantil

Talento junino*

Desfile caipira 
Google Meet

Baile junino 
Google Meet

MANHÃ
Pré II: 9h30  

Pré I: 10h 
Mat. II: 10h30  

Mat. I: 11h

TARDE
Pré II: 14h

Pré I: 14h30  
Mat II: 15h

Mat I: 15h30

Memórias do 
Arraiá Mopi

*As atividades serão postadas na sala de Vivências Infantis.


