CON T I NU A M OS

juntos

EDIÇÃO 05
JUNHO/2020

NOVIDADES

INFOS

DIA A DIA
ESCOLAR

Bem- vindo s!
Esta é a nossa quinta
edição da Grace News. Mais
um resumo semanal da
nossa rotina, compartilhada
carinhosamente com vocês.
Como diz nossa diretora,
pegue uma xícara de café e
aproveite!

EI! ACORDA
PRA BRINCAR!
No últimos dias, nossa equipe da Educação
Infantil se dedicou a preparação de um novo
projeto: EI, ACORDA PRA BRINCAR! Cada
turma trabalhará com um tema repleto de
propostas criativas, lúdicas e que incentivem
o brincar sem brinquedo.
Para estarmos mais próximos durante todo
esse novo projeto, preparamos para nossas
crianças kits de materiais diferentes, que
serão usados ao longo das próximas semanas. Sem dúvidas, será um tempo incrível!

VAMOS FALAR
SOBRE REFORMA
PROTESTANTE?
Os alunos do 7º ano tiveram uma aula
para conversar sobre um assunto relevante e sempre atual: a Reforma Protestante. De forma muito didática,
o professor Paulo discorreu
e discutiu com os alunos sobre as “5 Solas”
de Martinho Lutero.
A aula foi tão especial que
se tornou um artigo que
você pode conferir no blog
da Grace. Acesse nosso
site e confira você
também.

O USO DE JOGOS
MATEMÁTICOS
Aqui na Grace, aprender com jogos e por interação já é uma prática bastante recorrente, e, mesmo com as aulas remotas, isso não
mudou.
Seja nos roteiros de estudos, videoaulas ou
lives, nossas professoras do Ensino Fundamental continuam a propor o uso desse recurso para a fixação dos conteúdos.
O resultado tem sido bastante proveitoso,
Os alunos aprendem e ainda se divertem em
família!

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Nunca tivemos dúvidas a respeito da
escola que escolhemos para nossos filhos.
Nesse tempo, nossa certeza se confirma a
cada dia, pois temos uma escola intencional, que se preocupa e oferece educação
voltada para o Reino de Deus e, também,
com excelência, tem entregado, pedagogicamente, ensino com excelente qualidade.
Em cada detalhe vemos o empenho de toda
a equipe pedagógica para que possamos,
em casa, dar continuidade ao aprendizado
de nossos filhos.
Não é fácil, mas a escola está sendo crucial
nesse processo. Temos canal aberto para
resolvermos as dificuldade que se apresentam. Digo por mim, afinal, sou apenas mãe,
não tenho nenhuma formação para alfabetizar crianças, porém tem sido benção esse
caminhar e a equipe da Escola Grace tem
tudo a ver com isso.
Muito obrigada à diretora, aos mantenedores, à coordenação, às professoras e todas
as demais que se dedicam com muito amor
à essa incrível missão de ensinar.
Que Deus os abençoe em tudo.”

Rhaielyz Abdo
(mãe do Fabrício e do Gabriel, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1)

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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