TE
IMPORTAN

Prezada família,
Desde 2017, todos os nossos alunos têm acesso ao sistema integrado do Google for Education.
Por meio dele, integramos ao ambiente escolar diversas ferramentas que visam à interação do
aluno com os professores, colegas e com o mundo. Tudo de maneira segura, monitorada e em
qualquer lugar.
E foi por meio desses diferenciais e tecnologias que o Mopi conseguiu se adaptar tão rapidamente aos modelos de ensino remoto e híbrido exigidos pela pandemia.
Observando a experiência durante todo esse período, utilizando essas ferramentas, sentimos a
necessidade de avançar ainda mais na construção de um novo conceito de escola, ressignificando também o conceito de presença.
Para estar inserido nessa escola que remotamente se constrói e se transforma, é necessário
nutrir os espaços de troca, trazendo os sorrisos, as dúvidas, as incertezas e as vitórias.
Essas linguagens não verbais são recursos fundamentais para a construção de uma sala de aula
mais fluida, dinâmica e orgânica.
Por isso, a partir do dia 5 de abril, iniciaremos o programa Mopi de Câmeras Abertas, que tem
por objetivo trazer para as salas de aula on-line, mais do que o seu avatar, o seu rosto e as suas
expressões por meio das câmeras abertas.
Como as famílias podem ajudar:
- Converse com seu filho sobre a importância da participação ativa dele no seu processo de
aprendizagem;
- Certifique-se de que os equipamentos utilizados para as aulas on-line (câmera e microfone)
estão ligados e funcionando corretamente;
- Estabeleça com seu filho uma rotina de acompanhamento das aulas on-line, para que não
surjam distrações que possam atrapalhar o seu aprendizado;
- E o mais importante: ao abrir a câmera, você estará recebendo um pouquinho do Mopi dentro
da sua casa. Por isso, é muito importante se atentar ao local escolhido e à roupa adequada. Eles
também fazem parte do cenário.
Essas iniciativas proporcionarão aos nossos alunos experiências muito próximas de suas aulas
presenciais, porém no ambiente virtual.
Contamos com a sua participação!
Estamos JUNTOS!
Atenciosamente,
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.

