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Bem-vindos!
Chegou a nossa quarta
edição da Grace News!
A cada edição nos
animamos mais para
continuar dividindo um
pouco da rotina da Grace
com toda nossa comunidade
de famílias, professores e
colaboradores.
Aproveitem essa News feita
com carinho para vocês!

REPRESENTANDO O
CORPO HUMANO

Na última semana, as crianças da
turma do Infantil 6A fizeram a entrega de uma atividade de representação da figura humana
com lã, botões e tecido.
O resultado foi surpreendente
e muito caprichado.
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AMIZADE
PARA A
VIDA
Temos mais uma história de aquecer o
coração nesta quarentena. Como parte do
tema “relações” da disciplina de natureza e
sociedade, a prof. Tatiane contou para as crianças do 1° ano uma história muito especial.
Com fotos, ela narrou como sua filha Bianca
começou uma amizade com a Isadora na
escola quando ainda eram bem novinhas e
como esse relacionamento chegou até os
dias de hoje!
Inspirados pela história contada pela professoras, as crianças fizeram um convite para
chamar um amigo da turma para um encontro online. Mesmo distantes, ainda podemos
manter o vínculo de afeto com quem
amamos, não é mesmo?

ALUNOS DA
GRACE VIRAM
NOTÍCIA
Em gratidão aos professores, alguns
alunos do Ensino Fundamental 2 se mobilizaram e gravaram vídeos de gratidão aos
professores. Essa ação aqueceu tanto o
coração de quem viu que virou notícia no
portal “Sempre Família” da Gazeta do
Povo. Confira um trecho da matéria:
"No caso da Escola Grace, por exemplo,
esse carinho contido devido ao isolamento foi transformado em vídeos que emocionaram os educadores da instituição curitibana. “Eles não são apenas nossos professores, mas nossos amigos. Então, decidimos gravar mensagens de agradecimento para eles”, conta a estudante Sara
Fogaça dos Santos, de 14 anos.
Diversos alunos como ela aderiram à ideia
e, além de aliviarem o estresse ao relatar
seus sentimentos, também transmitiram
força àqueles que têm se dedicado tanto
em prol da educação deles neste momento. “Nosso trabalho tem sido bem pesado
e com um aumento significativo na carga
horária”, afirmou o professor de Ciências
Felipe Dobuchak de Oliveira. “Por isso,
quando a gente tem um retorno assim dos
alunos, com falas de reconhecimento,
carinho e saudade, recebemos muita
força para continuar”."
Leia
mais
em:
https://www.semprefamilia.com.br/educacao-dos-filhos/seu-filho-desanimado-aulas-online-saudade-escola-sa
iba-como-ajuda/
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DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Achei incrível esse tempo da professora
ouvir e se interessar por detalhes da vida
dos alunos, lindo mesmo.
Acabou a aula e a Victoria veio correndo
pro meu quarto me contar que a profe
pediu uma palavra a Deus, para cada
aluno e que pra ela veio SABEDORIA.
Ela ficou muuuuito feliz e conversamos um
tempo juntas sobre isso.
Muito muito lindo! Obrigada! É esse
cuidado q faz a grande diferença da
escola. Agradeço a Deus por vocês todos
e saiba que continuo orando.”
Fernanda Dyck

(mãe da Victoria e do Carlos, Ensino Fundamental 1 e 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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