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Bem-vindos!
Vo c ê e s t á r e c e b e n d o
mais uma newsletter
com um pouco do dia a
dia da Grace! Aproveite
cada momento da
leitura. Nós amamos
compartilhar nossas
vivências com vocês!
E olha só... Já é a
sétima edição! UAU!

COMEÇOU: PROJETO “EI,
ACORDA PRA BRINCAR!”
A primeira proposta do projeto “Ei, acorda
pra brincar!” das turmas do infantil 4, 5 e 6
foi incrível, agradando pais e crianças.
A professora Natalia iniciou a aula contando
a história da Arabela, utilizando bonecas
“ABAYOMI” e, depois, contou como essas
bonecas surgiram e também como as crianças poderiam fazer uma boneca usando o kit
que foi disponibilizado para o projeto.
Recebemos muitas fotos e depoimentos animados sobre a experiência de fazer o próprio brinquedo! Confira abaixo como ficaram
as bonecas ABAYOMI de algumas crianças e
a história de como sugiram.

A HISTÓRIA DAS
BONECAS ABAYOMI

Algumas famílias que moravam na África foram trazidas ao Brasil, o nosso País,
e, naquela época, as viagens eram feitas em navios
porque ainda não existia
avião. Como as crianças
não tinham brinquedos
para brincar e essas viagens eram longas, as mães
cortavam pedaços de suas
saias e vestidos e faziam
bonecas para elas brincarem. Essas bonecas se
chamam “ABAYOMI”, que
significa “PRESENTE PRECIOSO” ou “ENCONTRO
PRECIOSO”.

PERSONAL PROFILE:
COMO SE COMUNICAR
DE FORMA SEGURA

Os alunos do fundamental II tiveram uma atividade diferenciada na qual puderam aliar o
conteúdo à atualidade. Na atividade “Personal Profile” a teacher Mariana fez uma interpretação oral de um perfil. Também levantou
questionamentos sobre quais dados os
alunos devem ou não colocar num perfil pessoal em redes sociais. Alertou que há informações que podem colocar em perigo a integridade física.
Depois, cada aluno teve a oportunidade de
criar o seu perfil, em inglês com as informações convenientes, hobbies entre outros.

EXPERIMENTOS E
EXPERIMENTAÇÕES

A professora Joci, que também é química,
relembrou seus tempos de laboratório para
trazer o tema “Misturas homogêneas e heterogêneas” para as turmas do 4° ano.
Fazendo demonstrações de fórmulas ela
exemplificou para as turmas a diferença,
entre as misturas. Uma aula de laboratório
dentro das casas!

TEMPO DE TROCA
E ESCUTA
Finalizamos nesta terça-feira nossos encontros de devolutiva do trimestre com o F1 e
F2! Separamos esse momento especialmente para contar mais sobre o trabalho, ouvir
as famílias, esclarecer dúvidas e apresentar
as adaptações para a continuidade das aulas
remotas. Em grupos menores, foi possível
nos aproximarmos e nos conectarmos ainda
mais com a realidade de cada família!
Um momento tão atípico como o que vivemos pede parceria e sensibilidade aos detalhes. Nos alegramos pois temos conseguido
trabalhar sobre esses dois fundamentos com
cada um de vocês!

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Como família, queremos dizer o quanto
estamos satisfeitos com a forma como a
Escola Grace tem conduzido toda esta
situação que temos vivido neste tempo de
isolamento. Tudo aconteceu de forma
muito rápida e ,de repente, famílias,
escola e professores precisaram se
adaptar. Foram e têm sido muitos os
reveses que a pandemia trouxe. Cada
família com sua realidade e desafios,
como falta de tempo, crianças que não
querem assistir às aulas, ou até mesmo
falta de condições emocionais. Mas nossa
escola não mede esforços para dar o
melhor às famílias e, principalmente, às
crianças, mostrando o quanto se importa,
fazendo ajustes e adequações sempre que
necessário, para que vivamos esse
contexto de forma mais leve e proveitosa.
Assim como diz a canção, não precisamos
temer, porque nossa vida está nas mãos
de um Deus vivo. Podemos crer no
amanhã e logo isso acabará. Passará e
poderemos reencontrar amigos e amigas,
professores, sentir o cheiro da cantina, da
lancheira, ouvir crianças brincando,
cantando e ver a escola cheia de vida!”
Andressa e João Müller
(Pais do Jorge, 2° ano B)
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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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