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Bem-vindos!
Chegamos na edição 2 da
nossa Grace News especial
#continuamosjuntos!
Prontos para conferirem
um pouquinho de como foi
nossa última semana!?
Vamos lá!

O ENCONTRO DO
CABELO MALUCO

As crianças da turma do Infantil 5A se encontraram na live da turma para ouvir a história “O
cabelo da menina” da autora
Fernanda Takai e aproveitaram
para fazer o dia do “cabelo
maluco”.
Após a leitura do livro escolhido pela professora Luana,
cada criança apresentou seu
cabelo maluco, preparado especialmente para o encontro.
Sem dúvidas, foi uma live
muito especial que rendeu
boas gargalhadas!
Eduardo

Naomi

Josué

Pedro

Raul

PARTICIPAÇÃO

ESPECIAL:
PETS

A cada semana que passa somos surpreendidos pela criatividade dos nossos professores
nas videoaulas. Mas não são só eles que
estão chamando a atenção do alunos, seus
pets também.
O Bertô, cachorrinho da prof. Bruna, teve
participação especial na aula de ciências
para mostrar como é sua cobertura de pelos.
Já a Cloe, cadelinha da prof. Jessica, participou do jogo de matemática. E o Noman,
vocês sabem quem é?! Ele é o porquinho da
índia da prof. Camila e protagonizou o rei
Ezequias no devocional da semana.
Sem falar de todos os que já entraram nas
lives dar um “oi”, pets dos professores e
alunos. Certamente, estamos construindo
memórias incríveis nessa quarentena!

MAIS JUNTOS!

Tivemos dias ainda mais próximos de
vocês nos nossos Encontros de Pais
Online. Se, normalmente, nos encontrar
para falar sobre nossa linha pedagógica
era tão importante, neste momento se
tornou ainda mais essencial.
Conversamos, tiramos dúvidas e estreitamos nossa relação e compromisso
com o processo educativo.

DESAFIO DADO,
DESAFIO CUMPRIDO!
O professor Natã, de Educação Física do
Ensino Fundamental 2, postou para os
alunos uma série de desafios para fazer
usando objetos da casa. E não é que eles
toparam e cumpriram?

Na foto, as alunas
Julia, Nicole e
Eduarda (7° ano B)
cumprindo o desafio
de abdominais com
almofada.

DEPOIMENTO DE FAMÍLIA

“Sou muito grata a Deus por ver o
empenho e o respeito de todos vocês dia
a dia! Louvado seja o nosso Deus pois
vocês estão fazendo um trabalho com
excelência! Não posso imaginar uma
escola melhor pra minha filha hoje!
Deus os abençoe mais e mais!
Um abraço com todo o meu carinho,
respeito e gratidão!”
Sheila Ekermann

(mãe do Ensino Fundamental 2)

Até a próxima!
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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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