ESKOLARE

Prezada família,
Lembramos que, a partir deste ano, os nossos materiais estão sendo vendidos por meio do site
da Amazon, um dos maiores sites de e-commerce do mundo. Para ter acesso à nossa loja
virtual, acesse www.mopi.com.br e clique no banner da Amazon.
Já os livros da disciplina Qualidade de Vida e o Portfólio Eu e o Mopi, do Pré II e do 1° ano, estão
sendo comercializados pelo site da Eskolare (https://www.eskolare.com/e/colegio-mopi).
Os materiais que estiverem esgotados no site da Amazon também poderão ser adquiridos
nesse site.
Confira mais informações sobre o processo de compra no site da Eskolare:
- Para acessar o passo a passo para a compra, clique aqui;
- Ao efetuar as compras de materiais, é preciso marcar a unidade na qual o seu filho estuda, na
seção referente à “Entrega”;
- Por padrão do site, a unidade Tijuca aparece assinalada. Se o seu filho estuda no Mopi
Itanhangá, lembre-se de alterar a unidade;
- Por um período, o site não estava indicando a possibilidade de escolha das unidades. Se você
efetivou a compra nesse período, fique tranquilo que nós já estamos separando os pedidos
internamente para que cheguem à unidade do seu filho.
Informações importantes sobre a entrega:
Os livros de Qualidade de Vida e o Portfólio Eu e o Mopi serão entregues na unidade do
Mopi indicada pela família.
As editoras responsáveis pela produção dos livros de Qualidade de Vida e pelo Portfólio
Eu e o Mopi informaram que houve um atraso na produção dos materiais. Assim, a
entrega desses livros nas unidades do Mopi está prevista para até o dia 05/03. Após
essa data, os alunos poderão ter acesso aos materiais das seguintes formas:
1. Os livros serão entregues diretamente ao aluno em sala de aula;
2. Para aqueles que permanecem no modelo remoto, as famílias poderão buscar os livros
na unidade em que o filho estuda.
Atenção: para os responsáveis que não puderem buscar os livros, a empresa “Moto
Prime”, parceira do Mopi, poderá realizar a entrega na residência do aluno mediante o
pagamento de um frete. Seguem abaixo mais informações:
- Para contratar o serviço, a família deverá entrar em contato com a empresa pelo
telefone (21) 3970-4949, procurar por Alexya Nogueira, nosso contato, e informar os
seguintes dados:
Unidade Mopi em que o filho estuda;
Nome completo do aluno;
Material a ser retirado;
Endereço de entrega.
- A Moto Prime aceita duas formas de pagamento: depósito ou dinheiro
no ato da entrega;
- O frete custará R$ 20,00 para entregas de um dia para o outro. Em caso de urgência,
será acrescentado R$ 5,00.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a central de atendimento da Eskolare, que funciona
de segunda a sexta, das 9h às 18h, por meio dos seguintes canais:
- E-mail: atendimento@eskolare.com.br
- WhatsApp: (11) 98434-1278
- Telefone: (11) 4200-2416
- Chat: www.eskolare.com
Um abraço,
Equipe Mopi

A Agenda Edu é o principal canal de comunicação entre o Mopi e as famílias.
Ainda não o utiliza? Acesse o e-mail de boas-vindas, enviado pela Agenda Edu para a sua caixa
de entrada, siga o passo a passo e tenha acesso ao universo escolar do seu filho na palma da mão.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o e-mail ti@mopi.com.br.

