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Bem-vindos!
Chegamos na oitava
edição da nossa Grace
News especial
#continuamosjuntos!
Estamos animados por
compartilhar um pouco
do que aconteceu na
última semana por
aqui, ela foi incrível!
Preparados?

CAIXAS, VIVÊNCIAS
E CRIATIVIDADE
Para finalizar o projeto “Ei, acorda pra brincar!”, nossas crianças foram convidadas para
criarem uma brincadeira utilizando caixa de
papelão. O resultado, mais uma vez, foi de
encher os olhos e o coração!
Barcos, carros, capacetes, berços de boneca
e até casa pro hamster! A criatividade das famílias nos surpreendeu.
Este projeto já está deixando saudade! Que
delícia foi acompanhar os processos de cada
criança, ler os relatos das famílias e as vivências oportunizadas pelo tema!

“Foi muito
engraçado, o Fafá
era o carnotauro
rei que vigiava a
caverna dos
dinossauros.”
Rhaielyz Abdo

Calebe Paes

PRA CONHECER
MELHOR A CULTURA,
UMA BOA DOSE DE
C O R D E L E X I L O G R AV U R A
Os alunos do 5° ano estão trabalhando o
gênero textual cordel. Para aprofundar suas
descobertas sobre o tema, tiveram uma aula
especial para aprender uma técnica que
muito tem a ver com esse texto.
A professora Paula teve participação especial
nessa aula para explicar a técnica da xilogravura e como aplicá-la. Os alunos se empolgaram em utilizar a técnica para ilustrar seus
cordeis autorais e o resultado ficou incrível!
Ao final da aula, todos tiveram a oportunidade de mostrar seus resultados.

UMA SEMANA PRA
L Á D E C R I AT I VA
A Semana Criativa do Ensino Fundamental 2 foi um sucesso! Vídeos
e lives temáticas marcaram as
aulas das turmas do 6° ao 9° ano,
trazendo mais leveza para esse período que estamos vivendo. Diversos personagens marcaram presença nas aulas de todas as disciplinas, nas telas e fora delas.
Professores e alunos capricharam
nas suas produções que tinham
como tema o cinema. Mal acabou e
nós já estamos na expectativa pela
próxima! Podemos dizer para
vocês “aguardem”, porque a próxima edição já está sendo pensada!

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Queremos, como família, agradecer de
todo o nosso coração todo o empenho da
escola Grace neste tempo que estamos
passando. Temos certeza que não deve
estar sendo nada fácil para vocês, talvez
até mais difícil do que para nós, em casa.
Mas mesmo assim percebemos o esforço e
dedicação em tornar esse momento o
mais tranquilo possível para os nossos
filhos. [...] Pensamos muito em tirar o
nosso filho Lucas da escola, pois está no
Inf 3, mas resolvemos não tirá-lo neste
período como forma de apoio à escola,
sabemos que muitos pais têm tirado seus
filhos do Infantil e que isso deve estar
afetando financeiramente a escola, e
como amamos demais a Grace, optamos
por permanecer pagando as duas
mensalidades realmente como forma de
apoiar a escola nesse momento difícil.
Vocês estão em nossas orações! Que o
Senhor continue fortalecendo cada um de
vocês, que a cada dia possam ver
claramente Ele cuidando de todos os
detalhes que precisam ser resolvidos. ”
Louise Nieweglowski

(Pais do Lucas e Davi, Inf 3A e 1° 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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