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NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA

PERÍODO COMPLEMENTAR

BILÍNGUE
Por que inglês?

Como funciona o
Complementar Bilíngue:
acontece

Quem pode participar do Bilíngue?
A escola oferece o Bilíngue para os alunos da Educação Infantil
ao 9º ano (divididos de acordo com a idade).

Saiba mais em
www.moppe.com.br/site/bilingue

Crianças bilíngues,
independentes e
apaixonadas pelo
aprendizado!

BIBLIOTECA
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h00 e 13h00 às 17h40.

Funcionamento do empréstimo de livros:
Ÿ Empréstimos de livros: o aluno poderá pegar apenas um (1) livro por vez, a ser devolvido na

próxima data de troca. O novo empréstimo somente será liberado mediante a devolução do livro
retirado anteriormente.
Ÿ Bolsa de Transporte (Educação Infantil): É necessário que a bolsa que transporta o livro seja

trazida para a escola juntamente com o livro no dia da troca. Faz-se necessário lembrar que é
importante que as bolsas estejam sempre limpas e bem cuidadas.
Ÿ Perda ou dano: Em caso de dano ou perda, o livro deverá ser reposto pela família no prazo de

15 dias, a partir da data prevista de devolução, e o aluno fica impossibilitado de fazer novos
empréstimos até que o livro anterior seja reposto.
(Nesses casos a comunicação com os pais ou responsáveis será feita via e-mail, com informações sobre o livro para
facilitar a sua aquisição. Para as crianças da Educação Infantil, manteremos o empréstimo semanal por 15 dias, e
suspensão de empréstimo após esse prazo, em caso de não reposição).

biblioteca@moppe.com.br

APLICATIVO
MOPPE
O App Moppe fornece informações acadêmicas e
administrativas aos pais, alunos e responsáveis.
Baixe o aplicativo e tenha acesso a diversas informações!
- Tenha acesso ao conteúdo pedagógico do seu filho:
• Bilhetes e avisos da escola;
• Quantidade de tarefas dadas e entregues por trimestre;
• Tarefas solicitadas;
• Calendário anual com datas de provas e eventos;
• Notas por disciplina;
• Matérias lecionadas;
• Ocorrências;
• Boletim;
• Acesso ao app Filho Sem Fila.
- Acesse a sua ficha financeira pelo App Moppe:
• Boletos para pagamento;
• Acesso ao aplicativo do seu banco para pagamentos ou
agendamentos.

TERMINAL WEB
No Terminal Web, o responsável pode ter acesso a diversas informações, que possibilitam
acompanhar a vida escolar do aluno, como:
• Relatório de tarefas solicitadas e realizadas;
• Matérias lecionadas;
• Ocorrências;
• Boletim Trimestral e de avaliações para alunos a partir do 2º ano.
• Atualização de cadastro (endereço, telefone, e-mail, entre outros, deve ser feito apenas no Terminal Web);
• Informações financeiras (ficha financeira, 2ª via de boletos, demonstrativo de pagamentos).

O Terminal Web pode ser acessado pelo link abaixo:

https://portal.sophia.com.br/X7_41/Acesso.aspx?escola=3208

Informações

FINANCEIRAS
através dos
seguintes meios:

https://www.bit.ly/orientacaofinanceiramoppe

www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Informe de rendimentos

HORÁRIO DO PERÍODO

COMPLEMENTAR BILÍNGUE

TOLERÂNCIA PARA ENTRADA E SAÍDA ANTECIPADA DA ESCOLA

APLICATIVO
Filho Sem Fila
O aplicativo Filho sem Fila é utilizado todos os dias no processo de
saída dos alunos. Com ele, os pais notificam a escola que estão
próximos, tornando assim, a saída dos alunos mais ágil e segura.
Para fazer o download do aplicativo de saída, acesse a loja do seu
smartphone (Play Store ou App Store) e procure pelo aplicativo
gratuito “Filho sem Fila”.
O APP Filho sem fila pode ser acessado também pelo APP Moppe.
O aplicativo é gratuito.
Confira o passo a passo do aplicativo neste link:
http://www.bit.ly/appmoppe2019
O uso do APP Filho sem Fila é indispensável e mandatório para retirar
o aluno da escola em todos os momentos, incluindo saídas antecipadas,
CEC e demais atividades extracurriculares. Quando, por algum motivo,
não estiverem com acesso no APP, é preciso estacionar o carro e fazer o chamado ao APP
pelos tablets disponíveis nas portarias I e II.
Autorizações de terceiros
Ÿ Autorização Temporária: Para autorizar uma pessoa a retirar o aluno apenas para o dia, acesse

o ícone azul (com o relógio). Inclua o nome e CPF da pessoa autorizada e envie para a escola
(botão azul).
Ÿ Autorização Permanente: Para autorizar a pessoa a retirar o aluno todos os dias, anesse o
ícone laranja. Inclua o nome e CPF, e-mail, a foto da pessoa autorizada e envie para a escola
(botão azul)
De ambas as formas, não é necessário enviar e-mail para a secretaria autorizando as pessoas a
retirar o aluno da escola.
Recuperação de senha
Em caso de esquecimento da senha para acessar o aplicativo, a recuperação da mesma pode ser realizada
entrando em contato com a escola.
Para a(s) pessoa(s) terceiras autorizadas a utilizar o App Filho sem Fila, basta utilizar o campo ‘recuperar
senha’ na tela inicial do aplicativo.

ESTACIONAMENTO
Seguem algumas informações importantes sobre os estacionamentos da escola.
A Moppe conta com 3 estacionamentos:
Ÿ Estacionamento I, que fica na portaria I, utilizado para a entrada e saída dos alunos do Fundamental.
Ÿ Estacionamento II, que fica na portaria II, utilizado especialmente para a entrada e saída dos alunos da Educação

Infantil e saída do CEC.
Ÿ Estacionamento III, que fica ao lado da portaria II, disponível a todos e utilizado especialmente em eventos.
O Estacionamento I fica aberto das 6h45 às 7h30, das 12h às 13h30, das 15h10 às 15h40 e das 17h40 às 18h10,
apenas para embarque e desembarque dos alunos. Quando esse portão estiver fechado, os pais que precisarem
deixar ou retirar os filhos da escola poderão utilizar o acesso de embarque/desembarque na frente da portaria I ou
estacionar o carro e se dirigir à Portaria I.
O Estacionamento II fica aberto nos horários de entrada e saída de aula e atividades do CEC.
Para acesso aos estacionamentos fora dos horários de entrada e saída de aula, é necessário se identificar pelo
interfone.

Reforçamos abaixo algumas orientações:
Ÿ O uso do APP Filho sem fila é indispensável e mandatório. Quando, por algum motivo,

não estiverem com acesso no APP, é preciso estacionar o carro e fazer o chamado no
APP pelos tablets disponíveis nas portarias I e II.
Ÿ Deixar e buscar os alunos no horário correto de entrada e saída para garantirmos
sempre a sua segurança conforme a organização da escola. Lembramos que a
tolerância para entrada é de 10 (dez) minutos que antecedem o horário de início das
aulas e para a saída, de (30) minutos.
Ÿ Combinem com o seu filho para que atenda imediatamente o chamado da equipe
Moppe;
Ÿ Estacione somente em locais permitidos e vagas formais. Atenção às vagas
reservadas para pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes e lactantes

Atenção especial: Educação Infantil
Ÿ Utilizem a rotatória da portaria II, apenas como parada rápida. É necessário permanecer no carro enquanto este

estiver na rotatória, e caso o carro de trás já tenha realizado o embarque ou desembarque, retirem seu carro para
liberar a passagem.
Ÿ Evitem entrar na escola nos horários de entrada e saída dos alunos. Esta é uma ótima oportunidade para
trabalharmos a construção da autonomia dos nossos alunos.
Ÿ Tolerância na entrada - Após os 10 (dez) minutos iniciais da aula, 7h40 no período da manhã e 13h10 no período
da tarde, a Portaria II é fechada e os alunos são recebidos pela Portaria I. A partir desse horário, somente os
profissionais da escola acompanham os alunos até a sala de aula.
Ÿ Em casos de irmãos, utilizem a portaria do filho menor. Os alunos da Educação Infantil devem obrigatoriamente
entrar e sair pela Portaria II.

UNIFORME

ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO SERVIDA PELA ESCOLA
Para os alunos que trazem o lanche de casa, a lancheira deve estar
devidamente identificada com nome legível, bem como seus
pertences internos (copos, toalha, vasilha). Solicitamos aos pais
que não enviem lanches como frituras, balas, bolachas recheadas e
salgadinhos (tipo chips) e refrigerantes.
Caso haja esquecimento de lanche, a escola se encarregará de
providenciá-lo, os pais serão comunicados e devem realizar o
pagamento diretamente com a cantina.
A escola oferece a opção da contratação do lanche da cantina. Os
interessados poderão fazer a solicitação por escrito na secretaria da
escola.

cANTINA
A Cantina Dona Jura
p

inte forma: o

Refeições

Almoço

Contratação do lanche do período regular
A contratação do lanche do período regular é feita diretamente na secretaria da escola. O valor do lanche é
multiplicado pelos dias úteis de cada mês conforme contratação e cobrado via boleto, pela Cantina Dora Jura. Em
caso de desistência, o responsável deve se dirigir até a secretaria e informar o cancelamento da contratação do
lanche.
Pagamento de boletos
Os boletos seguem a mesma data de vencimento do boleto da escola. Por motivos de segurança e organização, a
cantina não recebe pagamento de boletos. Os mesmos precisam ser pagos por meio de bancos ou outras
agências recebedoras.
Atualização de boletos vencidos
Os boletos vencidos podem ser pagos em qualquer banco ou correspondente, e não apenas na instituição
financeira em que foram emitidos, dessa forma não é necessário que a atualização seja feita pela Cantina.
Alunos com restrição alimentar
Os pais devem informar a escola sobre qualquer restrição e/ou alergia alimentar por meio da ficha de saúde e
manter a informação atualizada junto à secretaria da escola. Existe um cardápio de restritos que é enviado
mensalmente às famílias, com as informações de substituições e outras informações relevantes.
Uso do refeitório
Para melhor organização, o uso do refeitório é restrito aos alunos Moppe para oferta das refeições servidas pela
Cantina Dona Jura.
Almoço na escola
Os alunos a partir do 3º ano, que precisarem, podem contratar o almoço de forma avulsa diretamente na cantina
até às 10h do mesmo dia.
Devido aos cuidados necessários de armazenamento e espaço adequado para se alimentar, não é permitido
trazer ou receber comida externa.

CANAIS DE

COMUNICAÇÃO
A comunicação cotidiana com o professor deve ser realizada via agenda.
Atendimentos relacionados ao aluno, atendimentos pessoais com a direção, coordenação ou outros profissionais da
Moppe devem ser realizados com as assistentes de coordenação pedagógica.

escolamoppeoficial
Escola Moppe
youtube.com/moppetv

www.moppe.com.br

MEDICAÇÃO
na escola
.

;

a
a

cec
centro de esporte e cultura

17h40 às 18h30

17h40 às 18h30
Baby Class I - Ballet

Baby Class I - Ballet

(Infantil II)

(Infantil II)

17h30 às 18h15

17h30 às 18h15

MANUAL DO

ALUNO
Nele, você encontra diversas informações importantes, como:

Acesse o Manual do Aluno por este link:
https://www.moppe.com.br/site/a-moppe/informacoes-uteis/manual-do-aluno/

