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Bem-vindos!
Nossa Grace News especial
#continuamosjuntos chegou
à sua décima edição!
EBENÉZER! Sim, até aqui
nos ajudou o Senhor!
Confira um pouquinho do
que anda acontecendo na
Grace!

MUITOS, MUITOS TALENTOS!

A semana que antecedeu as férias foi marcada pelo SHOW DE TALENTOS que aconteceu
em algumas turmas do Ensino Fundamental 1
como despedida do semestre que se encerrou.
Desenhos, coreografias, músicas, teatros,
demonstrações ao vivo e histórias engraçadas
marcaram as apresentações que renderam
boas gargalhadas!

Pedro

NOTÍCIAS
SOBRE
FORMIGAS

Vocês sabiam que as turmas do Infantil 6
estão envolvidas num projeto sobre formigas? Aula a aula, eles têm explorado essa temática e descoberto novas curiosidades
sobre o modo de viver desses insetos.
Após o último encontro ao vivo com a
professora, as crianças do Infantil 6B produziram uma notícia sobre o modo de vida das
formigas. Confira as descobertas apresentadas:

NOVOS FORMATOS,
FERRAMENTAS E
HABILIDADES
Com este novo formato de aulas remotas, ferramentas diferentes têm sido exploradas pelos nossos professores, e, com isso,
novas habilidades despertadas em nossos
alunos.
Um exemplo desse despertar para habilidades de recursos tecnológicos foi o trabalho de Geografia desenvolvido pelos alunos
do 8° e 9° ano. A proposta, supervisionada
pela professora Vanessa, envolvia a ferramenta Canvas para a criação de uma peça
de infográfico sobre os aspectos físicos da
América e Europa.
O resultado foi surpreendente e de perceptível avanço dos nossos alunos a respeito de ferramentas digitais.

A BÊNÇÃO DE
VIVER ESSA
OPORTUNIDADE!

Dia dos A v ós

2020

Foram mais de 400 vídeos enviados,
mais de 250 alunos participando, muitos
grupos no whats e muitas horas de edição
que fizeram o último domingo valer a pena!
A homenagem de dia dos avós superou
nossas expectativas e atingiu o propósito
que tanto oramos: alcançar diversos lares
com uma palavra de bênção.
No horário de estreia tínhamos mais de
100 avós e familiares online conosco, na expectativa, vibrando e se emocionando a
cada verso da canção. Depois, inúmeros relatos de famílias que foram impactadas pelo
vídeo compartilhado.
A forma de fazer pode ter mudado, mas
o propósito de apoiar e impulsionar lares,
não. Obrigado por cada família que se
dispôs a realizar isso conosco, obrigado
pelo tempo dedicado para ensaiar, gravar e
enviar cada vídeo. Só foi possível com
vocês! Que comemoração memorável!

DEPOIMENTOS ESPECIAIS

“Já penso em colocar minha pequena
quando crescer nessa escola.
Sou apaixonada pelo carinho e cuidado
que essa escola tem pelos alunos e
familiares.”
Erica Vasconcelos

(seguidora do Instagram)

“Vocês sempre nos surpreendem! Amo
tanto essa escola, cada pedacinho e cada
um que faz parte disso! Deus abençoe
mais e mais!!”
Elaine Simões

(Mãe do Guilherme e do Pedro, Infantil 6 e 6° ano)

Até a próxima!
CO N T I N U A MOS

juntos

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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