CON TI NU A M O S

juntos
EDIÇÃO

09

J U L / 2 0 2 0

NOVIDADES

INFOS

DIA A DIA
ESCOLAR

Bem-vindos!
Chegamos à nona
edição da nossa Grace
News especial
#continuamosjuntos!
Quanta coisa dividimos
por aqui com vocês, e
já chegou mais um
resumo de semana.
Aproveite a leitura!

CAMA DE GATO, PINTURA
E MUITA CRIATIVIDADE
Depois de brincar de cama de gato com as
professoras Lariane e Natalia, as crianças da
turma do Infantil 4 usaram os barbantes da
brincadeira para fazerem obras de arte!
Quando terminaram suas pinturas, ainda nomearam suas obras dizendo com o que se
pareciam. Que demais brincar e ainda soltar
a imaginação pintando!
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FORMAÇÕES URBANAS:
CIDADES BRASILEIRAS
Na disciplina de Geografia, as turmas do 5°
ano estão trabalhando com as formações das
cidades. No vídeo inicial, foram apresentadas
algumas cidades brasileiras, e na sequência, a
diferença entre os termos de cidades espontâneas e planejadas.
Como proposta, os alunos tiveram que construir um tipo de cidade com os recursos que
tinham em casa. A partir da apresentação de
cada aluno, o restante da turma julgava se a
representação era de uma cidade espontânea ou planejada

AULAS MAIS DINÂMICAS
E DIVERTIDAS
Para que nossos alunos possam participar
da aula de forma mais lúdica, as professoras
Vanessa (Geografia) e Mayara (Matemática)
fizeram uma atividade avaliativa usando o
Kahoot. Essa plataforma de aprendizado é
baseada em jogos, e tem sido usada nas
aulas dos alunos do 6° ao 9° ano. Através de
testes de múltipla escolha, com perguntas
relacionadas ao conteúdo, os alunos podem
competir entre si e aprenderem brincando.

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS

“Gostaria de parabenizar e agradecer à
Deus pela vida e dedicação de cada um
de vocês.
Tenho acompanhado o Lorenzo neste
novo formato de estudo, e me surpreendo
a cada dia com a didática, carinho e
capricho de cada um dos professores.
Como sabem tive um AVC e tenho
relembrado muita coisa com as aulas de
todos.
“Pois o Senhor, o seu Deus, os
acompanhará e lutará por vocês contra
os seus inimigos, para dar a vitória a
vocês.” Deuterônimo 20:4
Abraços à todos”
Família Orsetti

(Pais do Lorenzo, 8° ano A)
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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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