Prezada família,
Esperamos que todos estejam bem e com saúde.
Os debates sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas privadas
cariocas vêm se tornando maduros e ocupando espaço cada vez mais
relevante e diário nos noticiários. Conforme mencionamos em comunicados
anteriores, o entendimento jurídico é que o município detém a autoridade
para definir a data da reabertura do segmento da Educação Infantil. Já o
estado tem o poder de deliberar sobre o retorno nos Ensinos Fundamental I,
II e Médio.
No último dia 19 de agosto, o governador do estado do Rio de Janeiro
publicou no Diário Oficial um decreto que prorrogou a suspensão das aulas
presenciais até o dia 13 de setembro. Há, portanto, uma data estabelecida
para o retorno presencial dos Ensinos Fundamental I, II e Médio: 14 de
setembro. O Mopi trabalha com essa data para o retorno de suas atividades
nesses segmentos.
No domínio da Educação Infantil, a cidade encontra-se hoje na fase 5 do
plano de retomada da prefeitura. A reabertura desse segmento está planejada
para a fase 6, que poderá ser decretada em breve, após nova reunião do
comitê científico, prevista para a semana que vem. Assim que autorizadas,
o Mopi também iniciará as atividades para esse segmento.
Informações importantes sobre o retorno presencial:
Educação Infantil (do Maternal I à Pré-escola II)
Uma ótima notícia: após um rigoroso estudo da grade de horários e espaços
físicos de nossas unidades, o Mopi tem o prazer de comunicar que o retorno
presencial das atividades da Educação Infantil acontecerá sem formato de
rodízio, tanto no Horário parcial quanto nos Horários Smart e Integral.
Para que possamos respeitar a regra de ouro do distanciamento social, as
turmas continuarão a ser divididas em até dois grupos. Porém, as crianças
poderão estar presencialmente todos os dias, caso os pais optem pelo ensino
híbrido. Nessa faixa etária, as conexões sociais são indispensáveis para o
saudável desenvolvimento socioemocional da criança. O Mopi teve um olhar
especial sobre esse segmento educacional. Em breve, divulgaremos mais
detalhes sobre o funcionamento das atividades nesse novo modelo.
Ensinos Fundamental I, II e Médio ( do 1º ano à 3ª série)
Para essas séries, o retorno acontecerá como informado anteriormente: em
formato de rodízio, no modelo híbrido, tanto no horário parcial quanto nos
Horários Smart e Integral.
As turmas se dividirão em até dois grupos: A e B.
Em uma semana, o grupo A estará presencialmente na escola enquanto o B
acompanhará as aulas remotamente, de casa. Na semana seguinte, o grupo
A estará no modelo remoto e o B no presencial.
IMPORTANTE:
O Mopi reconhece as particularidades de cada família e respeita a pluralidade
de opiniões sobre o melhor momento para o retorno das aulas. Mais uma
vez, a escola assegura que esse retorno será optativo e se dará ao tempo de
cada família, que poderá definir por seu filho permanecer no ensino remoto
ou migrá-lo para o modelo híbrido.
DEFINA AGORA EM QUE MODELO SEU FILHO ESTARÁ, UMA VEZ
AUTORIZADO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS:
Híbrido ou remoto? Para que possamos organizar as atividades escolares e
cumprir os indispensáveis protocolos de segurança, solicitamos que defina
nesse momento o modelo de aula em que seu filho estará inserido uma vez
autorizadas as aulas presenciais.
Clique aqui e preencha o formulário!
Com sorrisos nos olhos e com muita parceria, caminharemos JUNTOS a
cada nova etapa.
Um abraço,
Equipe Mopi

