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Bem-vindos!

Chegamos na edição 3 da
nossa Grace News especial
#continuamosjuntos!
Estamos animados por
compartilhar um pouco do
que aconteceu na última
semana por aqui.
Preparados?

PRÓXIMA PARADA: LAPA

A professora Rosangela fez uma viagem para
Lapa e voltou com uma videoaula incrível
sobre os setores da economia: primário, secundário e terciário.
Durante sua visita por lá, ela entrevistou seu
amigo e agricultor Martin Janke que falou um
pouco mais sobre as atividades do setor
agrícola. No final da aula ainda vimos a professora se despedindo num trator carregando
em seus bolsos soja e feijão.

Pedro

AULA COM GAME
O último encontro de geografia das
turmas do Ensino Fundamental 2 foi marcado por um game de interação ao vivo!
O jogo foi proposto e formulado pela
professora Vanessa e trazia como tema
os conteúdos vistos na disciplina. Além
de divertir, o game ajudou na fixação dos
conteúdos e interação entre as turmas.

ENCONTRO DE PIJAMA
Nossas crianças da turma do Infantil 5B se
reuniram de pijama para ouvir uma história.
Sim! De pijama. O livro escolhido pela professora
Elaine foi “Viviana rainha do pijama” da autora Steve Webb.
As crianças se divertiram
muito, puderam conversar
sobre a história, mostrar
seus pijamas e ursos de
pelúcia.
Mais um encontro de
afeto e estreitar de laços para guardarmos
no coração!
Benjamin

Nathan

Lola

Prof. Elaine

EM UNIDADE,
EM AMOR!
Em pequenos grupos, nos reunimos com
aqueles que têm feito a Grace acontecer
neste período de aulas remotas: nossos preciosos professores! Conversamos, celebramos, fortalecemos e honramos uns aos
outros.
Saímos fortalecidos e com o coração cheio
de esperança para um novo trimestre, sabendo que até aqui a boa mão do Senhor
nos amparou e assim continuará!

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“A Grace merece toda minha admiração,
porque se adaptou da melhor forma
possível e com agilidade. Nossas crianças,
graças a isto, permanecem saudáveis e
aprendendo. Aprendem as matérias
escolares e, amadurecendo, aprender a
ter mais responsabilidade.
Que o bom Pai das Luzes ilumine cada
uma das decisões da diretoria, da
coordenação. Que ampare os mais frágeis
que trabalham na instituição, que sustente
os professores e que Sua poderosa mão
permaneça sobre os mantenedores,
dirigindo suas vidas para evidenciar a
glória de seu nome.
#CONTINUAMOSJUNTOS”
Milene Takeda

(mãe da Nicole, Ensino Fundamental 2)

Até a próxima!
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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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