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DIRECTOR’S MESSAGE

FRIENDRAISING

EABH was founded during an opportune time. It emerged from
the fusion of a need (for high-quality, college-prep education
delivered in the English language), a mission (to impart moral
values as Christian missionaries), and an aspiration (of parents
and community leaders to provide continuous education for
expatriate Americans).

A EABH foi fundada em um momento oportuno. Ela surgiu da
necessidade de contar com uma educação de alta qualidade,
com preparação pré-universitária oferecida em inglês. Nasceu
da missão de transmitir valores morais e do desejo de pais e líderes comunitários proporcionarem educação continuada para
americanos expatriados.

This is the basis of how many international schools were created.
Today, international schools are not much different. The needs
have not changed, but the way that we apply those needs has
been metamorphosed as our environment has transformed with
time. Our big world has become smaller through globalization.
Today’s need [for a high-quality, college-prep education
delivered in the local language (Portuguese), the most widely
spoken language (English), and other influential languages
(Spanish and Chinese)], mission (to impart moral values character education through culturally sensitive, international
education), and aspiration (from parents and community
leaders to provide continuous education and smooth transition
for transient, global families) are the synthesis of why and
how EABH continues to operate. This is the basis that is an
essential, growing demand for our international families living
in a globalized world.

Essa é a base de formação para muitas escolas internacionais. Hoje
elas não são muito diferentes. As necessidades não mudaram, mas
a maneira que trabalhamos essas necessidades tem mudado, assim como o nosso ambiente se transformou com o tempo. Nosso
imenso mundo ficou menor, por causa da globalização. Hoje, uma
educação de alta qualidade, com preparação pré-universitária no
idioma local (português), na língua mais falada no mundo (inglês)
e em outras línguas de grande importância mundial (espanhol e
chinês) é extremamente necessária. A missão de transmitir valores
morais, por meio de uma educação de caráter que desenvolva a
sensibilidade cultural e internacional, e o desejo de pais e líderes
comunitários em proporcionar uma educação continuada e uma
transição suave para famílias expatriadas e globais são a síntese
do porquê e do como a EABH continua a funcionar. Essa é a base
essencial e crescente na demanda de nossas famílias internacionais que vivem em um mundo globalizado.

Like in the past, we continue to be dependent on the vision and
dedication of parents, leaders and teachers, despite challenging
conditions, limited resources and less-than-ideal facilities.
Solid enterprises and independent nations are examples of
great initiatives that have flourished through noble purpose,
risk-taking courage and unyielding passion. Over a 55-year
duration, continued reflection and steadfast growth have
distinguished EABH from the rest. EABH has not only endured,
but also prevailed over half a century. It is now the leading
international educational institution in Minas Gerais and
is the first and only IB World School. It is worth noting and
celebrating, and then teaching to our students, the impact of
perseverance, collaboration and leadership.

Como no passado, continuamos a ser dependentes da visão e
dedicação dos pais, líderes e professores, apesar das condições
adversas, dos recursos limitados e das instalações ainda longe
do ideal. Empresas sólidas e nações independentes são exemplos
de grandes iniciativas que floresceram de um propósito nobre,
assumindo riscos com coragem e uma paixão inabalável.

EABH has reached an incredible milestone. There is a caveat, of
course, for us to consider in ensuring the longevity of our school.
Our continued success depends upon school leaders, teachers,
parents, students, and donors making ongoing commitments
to building the school and its brand, to support its constant
evolution so that we can meet the rapidly changing demands
for how a school should function.
This commitment from our community is apparent in our daily
lives and manifested in the following pages of the FYI (For Your
Information). Each page unfolds a story of noble purpose, risktaking courage and unyielding passion. I hope you enjoy the
chronicles of EABH life.

CATARINA SONG CHEN, DIRECTOR

E é pelo processo de transformação, ao longo de 55 anos, de uma
organização vulnerável em uma organização sustentável, que
esta escola se diferenciou de outras instituições. A EABH não
só resistiu, mas também se destacou por mais de meio século.
Agora é a primeira instituição educacional internacional reconhecida em Minas Gerais e a primeira e única Escola do Mundo IB deste estado. Por isso é importante reconhecer, celebrar e
também ensinar aos nossos alunos a força da colaboração, da
perseverança e da liderança.
A EABH atingiu um marco incrível. Há uma condição, é claro,
para a longevidade contínua da EABH. Nosso sucesso depende
dos gestores, professores, pais, alunos e doadores que têm compromisso contínuo com o desenvolvimento da escola e de sua
marca e apoiam a sua constante evolução para atender às demandas de funcionamento de uma instituição educacional, demandas essas que mudam rapidamente.
Esse compromisso da nossa comunidade é evidente no dia a dia
e se manifesta nas páginas seguintes do FYI (For Your Information - Para sua informação). Em cada parte deste informativo,
desenrola-se uma história com um propósito nobre, construído
por pessoas que assumem riscos com coragem e paixão. Espero
que você aprecie as crônicas da vida da EABH!
CATARINA SONG CHEN, DIRETORA
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EABH enjoys a special relationship with its angel donors –
friends who genuinely care for and support the development of
our not-for-profit school. Friends, who consist of individuals
and corporations, assist us in our efforts to increase school
resources and improve facilities by raising EABH to the highest
level of excellence.

A EABH conta com amigos, pessoas e empresas que nos ajudam
em nossos esforços para aumentar os recursos da escola e melhorar as nossas instalações, levando assim a EABH ao mais alto nível
de excelência educacional. Muitas vezes chamados de anjos, esses
amigos têm o cuidado de apoiar o desenvolvimento da nossa escola sem fins lucrativos.

In the recent past, we have secured outside support to fund
projects as varied as the reconstruction of a perimeter wall,
the air-conditioning system in the library, significant campus
security upgrades and child-safe preschool playground flooring.

Recentemente, contamos com apoio externo para financiar projetos variados, como a reconstrução de um muro, a implantação do
sistema de ar condicionado na biblioteca, a melhora na segurança do campus e no piso do playground da Educação Infantil.

This year, we have three special friends who we would like to
thank for their generous contribution. If you or your company
is interested in being a part of our friendraising program,
please contact the school director.

Gostaríamos de agradecer a três amigos especiais por sua generosa contribuição feita neste ano.

• PLATINUM AWARD. Awarded to ANONYMOUS for the donation
of Projectors and Screens for Classrooms in December 2011.

• PRÊMIO PLATINUM. Conferido ao doador anônimo, pela doação
de projetores e telas para salas de aula em dezembro de 2011.

• BRONZE AWARD. Awarded to The Antunes Pedrosa Family for
the contribution to our Endowment Fund in December 2011.

• PRÊMIO BRONZE. Concedido à Família Pedrosa Antunes, pela
contribuição para o nosso Fundo de Doações em dezembro de 2011.

• Special thanks to ANONYMOUS for the donation of the digital
clock and thermometer in the school parking lot.

• Agradecimento especial ao doador anônimo, pela doação do relógio digital e termômetro fixados no estacionamento da escola.

S e me s te r II 2011/2012

Caso você ou sua empresa tenha interesse em fazer parte do
nosso programa “Friendraising”, entre em contato com a diretora da escola.
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PTA CARNIVAL
& EGG HUNT

FAMILY DAY

The PTA works hard to organize lots of fun activities for our students. The PTA Carnival
took place on February 17. The kids had a great time while listening to carnival songs.

On February 11 EABH hosted Family Day & PTA Breakfast. We had fun games and the
opportunity to spend the day with the EABH family. The school was divided into three
teams, represented by different colors: Red, Blue and White. The Blue Team won the
competition. For a prize, students enjoyed a pizza party and got certificates for their
accomplishment!

On April 4, the PYP students went for an Egg Hunt. Each bunny, created by the students
themselves, brought some treats on this special day!
O PTA se empenha para organizar muitas atividades divertidas para os nossos alunos. O
carnaval realizado pelo PTA foi no dia 17 de fevereiro. Os alunos aproveitaram e dançaram ao som das músicas de carnaval.

Foi realizado, no dia 11 de fevereiro, o Dia da Família e o Café da Manhã do PTA. Tivemos
jogos divertidos e a oportunidade de passar o dia com a família EABH. A escola foi dividida em três equipes, representadas por cores diferentes: azul, vermelho e branco. A equipe
Azul fez um excelente trabalho e foi a vencedora. Como prêmio, os alunos desfrutaram
de um delicioso almoço com pizzas e receberam um certificado.

w w w. eabh. com.b r

No dia 4 de abril, os alunos do PYP saíram à caça de ovos. Cada coelhinho, desenhado
pelos próprios alunos, trouxe surpresas para adoçar esse dia tão especial!

S e me s te r II 2011/2012
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INTERNATIONAL MENU

READ ACROSS AMERICA

ARTS

Read Across America took place from February 27 to March 2. Reading is an important
part of learning. During our lifetime, much of the information we learn will be gained
through reading, whether it is reading books, newspapers, articles, or internet sites.
To make reading fun, our students had some enjoyable activities during the week, like
reading with partners, dressing in costumes and singing Happy Birthday to Dr. Seuss.

On March 1st we had our first special lunch that brought a taste of Mexico to
our school.
The second country to be featured was Germany and the canteen crew plan to
feature other countries throughout the school year. This is a great opportunity to
travel around the world without leaving our school!

A semana do “Read Across America” aconteceu de 27 de fevereiro a 2 de março. Nossos
alunos participaram de várias atividades divertidas relacionadas à leitura durante a
semana, como ler livros em duplas, vestir suas fantasias preferidas e cantar parabéns
para o Dr. Seuss.

No dia 1º de março, tivemos nosso primeiro almoço especial, que trouxe o sabor do
México para a escola.
O segundo país “saboreado” foi a Alemanha, e o plano da equipe da cantina é celebrar vários outros países durante o ano letivo. Essa é uma ótima oportunidade de
viajar pelo mundo sem sair da nossa escola.

A leitura é muito importante no processo de aprendizagem, pois durante o decorrer da
vida, a maior parte de nosso desenvolvimento acontece quando lemos livros, jornais,
artigos ou sites da internet.

w w w. eabh. com.b r

S e me s te r II 2011/2012

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

8

9

INTERNATIONAL SHOWCASE

Bistro Le BOOK! Celebramos o nosso amor pela leitura e por uma boa comida durante
a Mostra Internacional da EABH no dia 3 de março. Tivemos uma grande variedade de
livros para venda em nossa Feira do Livro, cerca de 600 títulos internacionais e nacionais; e a Feira de Culinária Internacional representou 11 países. Contamos com aproximadamente 350 participantes, que saborearam pratos da cozinha internacional, como
a francesa, a mexicana e a espanhola. Na Mostra, foram apresentados show de circo e
performances dos alunos.

Bistro Le BOOK! We celebrated our love for reading and good food during the EABH
International Showcase held on March 3. There were loads of books for sale in our
Book Fair and the Food Fair featured culinary treats from 11 different countries. We
had over 350 participants that feasted on cuisine from all over the world. Countries
such as France, Mexico and Spain were featured. The book fair presented student
performances, a circus show and featured over 600 international titles.

BOOK FAIR

FOOD FAIR

Regional Education Officer from the
US State Department, Dr. Bill Scotti

Bookmark Contest Winners

w w w. eabh. com.b r
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FIELD TRIPS
Recently, several PYP classes took field trips related to the
units of inquiry they are studying in school. PKI, PKII, and
Kindergarten went to Palladino’s Restaurant and Farm. Third
grade went to the Toy Museum. Fourth grade took a trip to
UFMG’s Botanical Garden and Recicle, a restaurant that features
recycled materials. The MYP students went to experience
Spanish culture at Soleá and also visited the Book Biennal of
Minas. Students from grades 9, 10 and 11 visited the Folk Arts
Center and Minas Memorial, both in the Cultural Circuit at
Praça da Liberdade. Students from MYP Language B went to
Museu de Artes e Ofícios.

HAWKS@EABH
Recentemente os alunos do PYP fizeram várias excursões relacionadas às unidades de questionamento estudadas. As turmas
de 3 a 5 anos foram para o Restaurante e Fazenda Palladino. O
3º ano foi ao Museu do Brinquedo, e o 4º ano fez um passeio pelo
Jardim Botânico da UFMG e almoçou no restaurante Reciclo,
que utiliza materiais reciclados. Os alunos do MYP foram viver
um pouco da cultura espanhola no Soleá e também visitaram a
Bienal do Livro de Minas. Os alunos do 9º ano, 2ª e 3ª séries do
Ensino Médio visitaram o Centro de Arte Popular e o Memorial
Minas, ambos no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Já as
turmas de Língua B do MYP visitaram o Museu de Artes e Ofícios.

w w w. eabh. com.b r

The hawks@eabh is a production put on by the PYP classes for the other PYP
students and their families. This assembly allows our students to perform before a
live audience while sharing the different learning that is taking place within their
Units of Inquiry.
O hawks@eabh é uma produção bimestral organizada pelas turmas do PYP (turma
de 2 anos ao 5º ano) para os alunos do PYP e seus familiares. Esse encontro oferece
aos nossos alunos a oportunidade de se apresentarem para uma plateia, compartilhando, dessa maneira, aquilo que estão aprendendo dentro de suas Unidades de
Questionamento.

S e me s te r II 2011/2012

WORDS FOR
THE FUTURE
In continuation of the program “Words for
the future”, EABH invited some guests to
talk to students about their professional
experiences, careers and challenges. “Why
globalization makes us better people” was
one of the topics presented by IBMEC’s
International Relations course coordinator.
Dando continuidade ao programa “Palavras
para o futuro”, a EABH recebeu convidados
para falar sobre mercado de trabalho, carreira e desafios profissionais. “Por que a globalização nos torna pessoas melhores” foi um
dos temas abordados pelo coordenador do
curso de Relação Internacionais do IBMEC.

FYI
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EABH ALUMNI
COLLEGE ACCEPTANCE

MUN
A group of high school students traveled to Salvador, Bahia
to participate in the MUN sponsored by the Association of
American Schools in Brazil (AASB). During the week of March
21-25 our students put their political affairs knowledge and
debating skills into practice while simulating United Nations
proceedings in order to learn more about international
relations and diplomacy.

Um grupo de alunos do Ensino Médio viajou para Salvador, Bahia,
para participar do MUN (Modelo das Nações Unidas), promovido pela Associação das Escolas Americanas no Brasil. Durante a
semana de 21 a 25 março, nossos alunos colocaram em prática
seus conhecimentos sobre assuntos políticos e suas competências
de debate, ao simularem processos das Nações Unidas, a fim de
aprenderem mais sobre relações internacionais e diplomacia.

Faculdade Milton Campos

American University

IBMEC

Boston University

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Brown University

Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

Columbia University

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Illinois Institute of Technology

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Indiana University - Purdue University Fort Wayne
New York University

Murdoch University, Australia
University of Western Australia
Stellenbosh University, South Africa

CIS COLLEGE FAIR
EABH hosted the first CIS sponsored college fair in Belo Horizonte
on March 22. The fair provided high school students and their
parents with the opportunity for direct communication with
college admissions counselors from twenty-four major North
American and European universities. The event was open to the
entire community.

Penn State University
Stanford University
University of Cambridge

AFTER SCHOOL ACTIVITIES
A EABH sediou a primeira Feira Internacional de Universidades
realizada pelo CIS (Council of International Schools), em Belo
Horizonte, no dia 22 de março. Pais e estudantes do Ensino Médio tiveram a oportunidade de se encontrarem com profissionais de 24 grandes faculdades norte-americanas e europeias. O
evento foi aberto a toda a comunidade.

Braille Club

Circus Club

w w w. eabh. com.b r
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1st place in the Taekwondo tournament
organized by the Federação Mineira
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COLLABORATION AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

DIRECTOR’S COFFEE

EABH recognizes the importance of investing in teachers and in
the environment in which they teach. Without great teachers, a
school’s permanence is at risk. The impact a teacher makes on a
student’s life is powerful and transcends time and place. In this
ever rapidly changing world, how do teachers apply their craft?
By doing what our great EABH teachers are already doing:
shifting from a teacher-centric to a student-centric learning
environment, where we customize teaching and learning so
that students are no longer passive recipients of knowledge,
but active co-creators of knowledge. The best learning practices
are not innate skills, but learned and based on research. EABH
teachers partake in professional development on campus every
semester during in-service with external consultants, every
week with coordinators, and everyday with colleagues. They
also participate in conferences in Brazil and abroad.

A EABH reconhece a importância de capacitar seus professores
em suas áreas de atuação. Sem grandes mestres, a permanência
de uma escola está em risco. O impacto que um professor causa
na vida de um aluno é imenso, e isso transcende tempo e lugar.
Neste mundo em constante transformação, como os docentes
aplicam seu ofício? Fazendo o que nossos grandes mestres da
EABH já estão fazendo: mudando o estilo de aprendizagem centrado no professor para um ambiente centrado no aluno, personalizando o ensino e a aprendizagem, para que os estudantes não sejam receptores passivos, mas ativos cocriadores de
conhecimento. As melhores práticas de aprendizagem não são
habilidades natas, mas aprendidas e baseadas em pesquisas. Os
professores da EABH participam de desenvolvimento profissional in loco a cada semestre, durante a semana que antecede o
início do ano letivo, com consultores externos; semanalmente,
com os coordenadores; e diariamente, com os colegas; além de
treinamentos no Brasil e no exterior.

“Without great teachers, there are no great schools.” - Socrates

“Sem grandes mestres, não existem grandes escolas.” - Sócrates

NATIONALITIES
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SPIRIT WEEK

MISSION & VISION
MISSION
The American School of Belo Horizonte (EABH) prepares students
in a well-supported international setting for a fulfilling life as
world citizens by developing a desire for lifelong learning and
respect for individuals, cultures and the environment.

MISSÃO
A Escola Americana de Belo Horizonte prepara alunos em um
ambiente internacional, para uma vida plena como cidadãos do
mundo, por meio do desenvolvimento do desejo de estar sempre
aprendendo e do respeito às individualidades, às culturas e ao
meio ambiente.

VISION
Provide an outstanding internationally focused education in a
multilingual environment.

VISÃO
Propiciar uma educação de excelência e internacionalmente envolvida com um ambiente multilíngue.

ESCOLA AMERICANA DE BELO HORIZONTE
THE AMERICAN SCHOOL OF BELO HORIZONTE
Av. Prof. Mário Werneck, 3002 . Buritis . CEP 30575-180 . BH | MG | BRASIL
+55 31 3378 6700 . eabh@eabh.com.br
f aceb o o k . co m/ esco laameric ana . w w w. eabh. co m. br

