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Bem-vindos!
Dá pra acreditar que essa
já é nossa sexta edição?!
Tem sido incrível dividir
nossa rotina com vocês e
toda nossa comunidade
escolar. Queremos
convidá-los para, mais uma
vez, aproveitarem ao
máximo nossa news com
algumas atividades
desenvolvidas na última
semana por aqui!

PROJETO EI, ACORDA
PRA BRINCAR
Na semana passada, as famílias das crianças da Educação Infantil estiveram na
escola para retirar os kits do projeto
que começou nesta semana!
Com todo o cuidado que o momento que vivemos exige, foi bastante
especial rever algumas famílias, e,
ainda sentir a empolgação com o início deste novo projeto.

EXPERIMENTOS
E O B S E R VA Ç Õ E S
As turmas do 3° ano estão estudando, observando e pesquisando sobre as partes das
plantas e germinação. Nas videoaulas a prof.
July tem apresentado as características, e
desafiado os alunos a observarem a partir
das suas próprias plantações.
Na última live da disciplina, a professora
regou sua plantação feita especialmente
para este experimento coletivo e feita ao
vivo com a turma nas primeiras aulas do
tema. As crianças também tiveram a oportunidade de mostrar como estavam as suas
plantações!
Semanalmente, a prof. July atualiza a turma
com um vídeo de seus experimentos, e,
assim, apesar da distância, o projeto tem sido
coletivo.
Sobre esse processo, a professora conclui dizendo: “Essa foi uma forma que encontrei de
humanizar a tecnologia”.

LUZ,
CÂMERA,
AÇÃO!
Os professores das turmas do fundamental II
estão se preparando para um novo projeto: a
Semana Criativa. Em breve enviaremos mais
novidades! Por enquanto, quem arrisca qual
será o tema da primeira semana?

GESTOS DE CARINHO!
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e
avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do
chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.”
Filipenses 3:13-14
Uma pandemia tornou nossa realidade distante,
mas temos provado dia a dia que o vínculo que
nos une, sobressai às situações adversas. Recados de carinho, mensagens de gratidão, apoio
em oração, palavras de incentivo, cartas e surpresas que nos impulsionam dia a dia a continuar correndo esta carreira que nos foi proposta.
Não julgamos que tenhamos alcançado tudo o
que queríamos ofertar para este tempo, mas
prosseguimos para o alvo, por e com vocês.
Obrigado por nos apoiarem com tanto amor,
#continuamosjuntos!
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DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Como família, somos muito gratos a Deus
por nosso filho estudar na Grace num
tempo como este. Temos sentido daqui
todo apoio técnico e pedagógico que a
escola tem prestado neste tempo. Minha
esposa faz pós-graduação em uma
faculdade muito renomada de Curitiba, e
esses dias, estávamos conversando e
concluímos que o suporte que a escola
Grace tem oferecido é incrivelmente
superior. A rapidez com a qual se
organizaram para este período, e também
com a qual tem se reinventado e
buscando melhorar nos tranquilizam.
Louvamos a Deus pela vida das
coordenadoras pelo apoio e respostas
rápidas quando o desespero bate aqui em
casa (rs), e pelas professoras. É
perceptível a evolução nos vídeos
gravados. É motivo de muita alegria para
nós observar o carinho, atenção, cuidado
com a aprendizagem e com o coração do
nosso filho que a Professora Priscila tem
diariamente. Que mulher de Deus.
Realmente, o tema da cantata, "Para um
tempo como este!", ainda pulsa em nós.
Obrigado Escola Grace!”
Paulo Cesar

(pai do Calebe, 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
© 2020 Escola Grace. Todos os direitos reservados

