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Bem-vindos!
A partir de agora,
semanalmente você
receberá uma edição
especial da nossa Grace
News. Uma newsletter com
algumas notícias do
nosso dia a dia escolar!
Então, aproveite a leitura.
Assim como tudo que
fazemos, a Grace News foi
feita com muito carinho
para nos aproximarmos
ainda mais de vocês!

O PERÍODO BARROCO

Os alunos da turma do 8° ano
concluíram o tema Barroco
produzindo suas próprias
esculturas inspiradas nesse
período da Arte no Brasil. Usando
a sugestão da professora Paula de
utilizar sabão em barra, esculpiram
suas obras atentos às características
das criações executadas pelos artistas
barrocos.
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Otavio Souza

Diana Silva

UMA
ENTREVISTA
ESPECIAL
Como você reagiria se abrisse uma videoaula
e lá tivesse uma entrevista super exclusiva
com Cora Coralina?
As professoras das turmas do 5° ano representaram uma entrevista com a escritora
para introduzir o gênero textual reportagem
para os alunos. Além de divertido, o vídeo
veio cheio de curiosidades sobre a biografia
da autora.
Agora, depois de ver a videoaula e aprenderem mais sobre as características do gênero
textual reportagem, os alunos das turmas do
5° ano estão produzindo suas próprias reportagens entrevistando um membro da
família.

PIQUENIQUE

COM OS
AMIGOS

Na última semana, as turmas do Infantil 4 tiveram
uma surpresa em um dos encontros online: UM
PIQUENIQUE DE FRUTAS!
Todas as crianças entraram na live com sua fruta
favorita, para passarem de um tempo de qualidade juntos e tentarem matar um pouquinho a saudade. Apresentaram suas frutas e conversaram
sobre cada uma delas. Tiveram muitas curiosidades durante esse encontro, como por que a
mesma fruta era chamada de mexerica, bergamota e ponkan.

NOVIDADE
Mantendo nossa postura de prestar
todo o suporte necessário, bem como
de manter a unidade com as famílias
da Grace, estamos preparando uma
área com todas as informações que
vocês precisam para este período de
aulas remotas. São dicas, tutoriais de
acesso e principais comunicados enviados por e-mail num só lugar.
Acesse https://www.escolagrace.
com.br/continuamos-juntos-grace/ e
confira o que já temos por lá!

Até lá!
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Nas próximas edições teremos um espaço para as
famílias! Tem alguma sugestão de pauta, um
depoimento, um relato do cotidiano, uma experiência
ou uma foto muito especial? Nos envie através do
e-mail: comunicacao@escolagrace.com.br
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