Da Educação Infantil ao Ensino Médio

FYI
FOR YOUR INFORMATION
Semester I 2012/2013

THE FOURTH ANNUAL

WALKATHON
A NOSSA JÁ TRADICIONAL CAMINHADA PELA DIVERSIDADE CULTURAL

AND MORE:

HIGH SCHOOL GRADUATION . AWARDS CEREMONY . FAT H E R’S DAY . O PE N HO U S E
B R A Z I L’S I NDE P E ND E N C E C E LE B R AT I O N . PE AC E O N E DAY . SPIRIT WEEK . ISSL
PTA CHILDREN’S DAY . PTA HALLOWEEN . MUN . PARENTS’ COFFEE
GENERAL ASSOCIATION MEETING . TEACHER INSERVICE AND NATIONAL HONORS SOCIETY

3

DIRECTOR’S MESSAGE
CATARINA SONG CHEN

In the wake of much media coverage regarding the increased
growth of bilingual education in greater Belo Horizonte,
articles are featuring EABH as an institution whose increased
enrollment is linked to providing this service. What these
media outlets are overlooking is EABH’s distinction as an
extensive international school. A more thorough comparative
study of each of the schools in the city that are considered
bilingual would show how our curriculum extends far beyond
bilingual instruction.
What makes EABH different from bilingual schools? The
primary distinguishing factor is that we offer a comprehensive
K-12 international curriculum: an education system that
incorporates all subjects holistically and includes character
education from a global perspective, while maintaining high
academic standards that are internationally competitive.
Relevant education matches modern globalization by
incorporating skills into the curriculum that are defined
as the best of national and international practice. It must
transcend physical borders while nurturing the character
that builds responsible world leaders. EABH is authorized
to offer the International Baccalaureate (IB) Primary Years
Programme (PYP) and Middle Years Programme (MYP),
making us the first and only World School in Minas Gerais.
The linguistic goals of EABH differ from those of traditional
bilingual schools, in that our purpose only begins with
English acquisition. The mission of EABH is to use English,
an international language and our primary language of
instruction, as a vehicle to develop literacy skills, acquire
academic knowledge, and apply the learning for critical
thinking and problem solving in real world contexts. These
skills are then transferred to the other languages offered at
EABH - Portuguese, Spanish and Chinese.

We generate genuine experiences that are as gratifying as the
diversity of our community members. The EABH association
is composed of different nationalities, distinct languages
and diverse customs that make us inherently multicultural.
For example, in the cafeteria, you can find children sharing
onigiri rice delicacies while conversing in Japanese; on the
playground, other students discuss their favorite pop stars
while speaking in French; and on the soccer field you can see
children debating the legitimacy of a goal in Spanish. This is
just a glimpse of student life at EABH.
Inside the classroom, our teachers progressively renounce
traditional teaching methodologies as they apply researchbased best practices to model and encourage inquiry-based
learning. To further enrich the learning, our teachers provide
real life context and share personal experiences to make the
lessons more interesting and the learning more meaningful. This
is only possible because EABH employs talented, credentialed
international educators from all over the world. Our school
invests in effective teachers and their ongoing professional
development because we recognize and value the lifelong
impact a teacher can have on a student. It’s more than just
what you learn; how you learn molds life-long learning.
Learning a second language, such as English, can be done
anyhow or anywhere – be it through a language program
or at a bilingual school. What makes EABH fundamentally
different from other language or bilingual schools is (1)
our comprehensive international curriculum that develops
responsible world citizens and applies the English language
to examine global issues, (2) a multinational student body
to celebrate cultural differences, and (3) highly qualified,
international faculty who cultivate life-long learning. This
is what makes EABH a distinguished, international school.

A mídia tem dado grande atenção à crescente demanda
por educação bilíngue em Belo Horizonte, e a EABH aparece
como uma das muitas escolas que crescem em resposta a
essa procura. No entanto, não é feita uma distinção da EABH
como uma escola internacional. Um estudo comparativo mais
detalhado sobre essas instituições de ensino mostraria como
nosso currículo vai muito além da instrução bilíngue.

multicultural. Por exemplo, no refeitório, você pode encontrar
alunos compartilhando quitutes orientais de arroz, enquanto
conversam em japonês; no recreio, observa-os falando sobre
seus artistas favoritos, em francês; e, no campo de futebol,
pode ver as crianças discutindo a legitimidade de um gol, em
espanhol. Esses são apenas alguns exemplos da vida de um
aluno na EABH.

O que distingue a EABH das escolas bilíngues? Nosso principal
diferencial é que oferecemos um ensino internacional que
incorpora conteúdos de forma integrada e sob uma perspectiva
de formação global, mantendo um currículo acadêmico de
qualidade e internacionalmente competitivo. A globalização
tem provado que a educação, para ser relevante, não pode
atender apenas à demanda nacional. Ela deve transcender
fronteiras físicas, formando líderes responsáveis, cidadãos
do mundo. A EABH está autorizada a oferecer o Bacharelado
Internacional (IB) para a Educação Infantil, Ensino Fundamental
e 1ª série do Ensino Médio, o que nos torna a primeira e única
Escola do Mundo em Minas Gerais.

Na sala de aula, nossos professores vão, aos poucos,
substituindo práticas tradicionais de ensino por melhores
técnicas, desenvolvidas com base em pesquisas, que
exemplificam e encorajam a aprendizagem pautada em
questionamentos. Para enriquecer ainda mais o aprendizado,
compartilham experiências pessoais para tornarem as aulas
mais interessantes e a aprendizagem mais significativa. Isso
só é possível porque a EABH tem educadores internacionais
talentosos e devidamente capacitados. Nossa escola investe
em professores efetivos e em seu aperfeiçoamento profissional
contínuo, porque reconhece e valoriza o impacto que eles
podem ter na vida de um aluno. É mais do que o que você
aprende. A forma como aprendemos nos forma aprendizes para
a vida toda.

Os objetivos linguísticos da EABH são distintos. Diferentemente
dos colégios bilíngues, nosso objetivo apenas começa na
aquisição da língua inglesa. A missão da EABH é usar o inglês,
idioma internacional e nossa principal língua de instrução,
como um meio para desenvolver competências literárias,
adquirir conhecimento acadêmico e aplicar o aprendizado, com
um pensamento crítico, na resolução de problemas do mundo
real. Essas habilidades são então transferidas para as outras
línguas oferecidas na EABH - português, espanhol e chinês.
Oferecemos experiências únicas que são tão gratificantes
quanto a diversidade de membros da nossa comunidade.
A EABH é composta por diferentes nacionalidades, línguas
e costumes, características que a tornam genuinamente

Aprender uma segunda língua, como o inglês, pode ser
feito de qualquer forma ou em qualquer lugar - seja em
uma escola de idiomas ou em uma escola bilíngue. O que a
EABH faz fundamentalmente diferente dessas instituições
é (1) proporcionar um currículo internacional abrangente
que desenvolve cidadãos do mundo e utiliza o inglês para
examinar questões globais; (2) ser composta por um corpo
discente multinacional, para celebrar as diferenças culturais;
e (3) contar com um corpo docente internacional altamente
qualificado, para incentivar o aprendizado ao longo da vida.
Isso é o que faz da EABH uma diferenciada escola internacional.

MISSION & VISION
MISSION
The American School of Belo Horizonte 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.

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

w w w. eabh. com.b r

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.

S e me s te r I 2012/2013

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

AWARDS CEREMONY

Brazilian and US diplomas were handed out during the high school commencement
ceremony held annually in June. Last year’s ceremony took place at CDL, Câmara dos
Dirigentes Lojistas, with invited honorary speaker Mr. Jaeci Carvalho addressing the
graduating class.

Each year the school culminates with an Awards Ceremony to celebrate our students’ academic achievement,
citizenship and continuous effort at school. We are proud of our award recipients who received diverse
recognition: from the IB Learner Profile Award to the Presidential Award for Educational Excellence signed
by Mr. President Barack Obama.

Os diplomas brasileiros e americanos foram entregues durante a formatura do Ensino
Médio realizada em junho. A cerimônia do ano passado aconteceu na CDL – Câmara dos
Dirigentes Lojistas, com discurso do convidado honorário, Jaeci Carvalho, para os alunos.

Todo ano, o encerramento escolar acontece com a Cerimônia de Premiação, para comemorar as conquistas
acadêmicas de nossos alunos, assim como a cidadania e o contínuo esforço escolar. Estamos orgulhosos dos
ganhadores dos prêmios, que recebem reconhecimentos em diversas áreas, desde o Prêmio do Perfil de Aprendizagem do IB até o Prêmio Presidencial de Excelência Educacional, assinado pelo Presidente Barack Obama.

w w w. eabh. com.b r
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FATHER’S DAY

OPEN HOUSE

On August 10, students from PKI to kindergarten prepared a special surprise for
their fathers. With glue, scissors and a lot of creativity, the students created
neckties. They finished the program with a song and shared a delicious cake in
celebration of their dads.

EABH Open House took place on August 18. Parents had a chance to meet teachers, visit classrooms, and
learn more about the school’s curriculum. Special presentations regarding new extracurricular club offerings
were featured. It was a wonderful day to spend time with fellow EABH families and enjoy a delicious meal
together.

Para celebrar o Dia dos Pais, os alunos das turmas de 3 a 5 anos fizeram uma linda
homenagem, com direito a bolo e música. Usando cola, tesoura e muita criatividade,
criaram gravatas personalizadas para presentear os pais nessa data especial.

O Open House da EABH aconteceu no dia 18 de agosto. Os pais tiveram a oportunidade de conhecer os professores,
visitar as salas de aula e aprender mais sobre o currículo da escola. Além disso, foram apresentadas as novas
parcerias para as atividades extracurriculares. Foi um dia maravilhoso para aproveitar com a família e amigos
da EABH e desfrutar uma deliciosa refeição.

w w w. eabh. com.b r
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BRAZIL’S
INDEPENDENCE CELEBRATION
September 7 marks Brazil’s Independence Day. In honor of this important day, EABH
students boasted their diverse talents such as singing, acting, and creating graphic
art to put on a special presentation. Students from the EAL (English as an Additional
Language) and Portuguese Language B programs led the program as masters of
ceremony while showing off their language acquisition skills. Congratulations to all
who participated!
7 de setembro marca o Dia de Independência do Brasil. Em homenagem a essa data tão
importante, os alunos da EABH mostraram seus diversos talentos como canto, teatro
e artes visuais durante uma apresentação especial. Os alunos dos programas de Inglês
e Português como Língua Adicional – EAL e PAL – foram os mestres de cerimônia e
aproveitaram para compartilhar o seu progresso na aquisição das línguas. Parabéns a
todos que participaram!

w w w. eabh. com.b r

PEACE ONE DAY
Each year, September 21 marks Peace One Day. EABH students and faculty participated in this global campaign
in the name of peace by creating inspiring videos and interactive games. Students sang songs about peace
and signed contracts to pledge themselves to peace. The day ended with a lively game of soccer to unite the
entire community as a way to help strengthen the ideals of peace.
Todo ano, no dia 21 de setembro, celebramos o Dia pela Paz. Alunos e professores da EABH participaram dessa
campanha global, criando vídeos inspiradores e jogos interativos. Os alunos cantaram músicas e assinaram termos
de comprometimento individual. O dia terminou com um animado jogo de futebol, para unir toda a comunidade.
Tudo isso foi feito como uma forma de ajudar a fortalecer os ideais de paz.

S e me s te r I 2012/2013
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WALKATHON
The fourth annual EABH Walk for Cultural Diversity was yet another success! Over 300 international
participants, made up of students, families and staff, donned shirts made exclusively for this event and waved
flags from the various nationalities represented at school as they walked through the streets of Belvedere. This
year, the walk also celebrated International Dot Day, encouraging creativity and inviting adults and children
to leave their mark on the world. Members of our multinational community celebrated cultural diversity with
a lot of style!
A quarta edição da Caminhada pela Diversidade Cultural repetiu o sucesso dos anos anteriores. Mais de
300 participantes de diversas nacionalidades, incluindo alunos, familiares e funcionários, vestiram a camisa
especialmente feita para o evento e agitaram bandeiras de diferentes países, enquanto andavam pelas ruas do
bairro Belvedere. Neste ano, a caminhada celebrou o Dia Internacional do Ponto, estimulando a criatividade
de adultos e crianças, para deixarem a sua marca no mundo. Os membros da nossa comunidade multinacional
celebraram a diversidade cultural em grande estilo!

w w w. eabh. com.b r
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SPIRIT WEEK

ISSL

The week leading up to the ISSL (International Schools Sports League) tournament,
brings a lot of buzz and excitement as students demonstrate their school pride. Each
day, students and faculty came to school dressed up to creative themes set by STUCO
(student council). During the prep rally, ISSL athletes and Hawkie, the school mascot,
made special appearances and rallied the crowd with some fun games.

This year’s first semester tournament, held in September, gathered eight international schools from the
Association of American Schools in Brazil and schools from Paraguay. Our athletes, Hawks and Lady Hawks,
competed in five days of basketball and soccer at Nosso Recanto, Sao Paulo. Our students played hard and
they won 1st place in girls’ soccer, 2nd place in girls’ basketball and 3rd place in boys’ basketball.

A semana que antecede o torneio ISSL (Liga Esportiva das Escolas Internacionais) traz
uma série de novidades e agitos, como forma de os alunos demonstrarem seu orgulho de
fazer parte da escola. A cada dia, alunos e professores se vestem de acordo com os temas
criativos definidos pelo STUCO (Grêmio Estudantil). Durante a reunião de despedida,
os atletas e o Hawkie, mascote da escola, se apresentaram, e todos se reuniram para
participar de divertidos jogos.

w w w. eabh. com.b r

A primeira edição deste ano do torneio ISSL, que aconteceu em setembro, no Nosso Recanto, reuniu oito escolas da Associação das Escolas Americanas do Brasil, incluindo escolas do Paraguai. Nossos atletas, os Hawks
e as Miss Hawks, competiram durante cinco dias, nas modalidades basquete e futebol. Os alunos jogaram
com muita raça e conquistaram o 1º lugar em futebol feminino, 2º lugar em basquete feminino e 3º lugar em
basquete masculino.

S e me s te r I 2012/2013
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MUN

PTA CHILDREN’S DAY
Magic show, bouncy castle, cotton candy and ice
cream! Children’s Day was great fun for PYP students.

Show de mágica, pula-pula, algodão-doce e sorvete!
O Dia das Crianças teve muita diversão para os alunos
do PYP.

The EABH MUN (Model United Nations) team participated in the 13th annual PUC mini-MUN on October
12-15, a gathering of students from all over Minas Gerais, Brasilia, Espirito Santo, and Maranhão. We are
proud of our students for applying their diplomacy skills in English during BRAMUN, the international MUN
hosted by the Association of American Schools in Brazil, and for easily transferring their international
relations skills to Portuguese in this recent local event. Congratulations to the PUC mini-MUN participants:
Arthur P., Ivyan O., Ingrid P., Paulo S., Rubens T., Megan D., Camila S., and João Pedro V.
O time da EABH Mini ONU (Simulação das Nações Unidas) participou da 13ª Mini ONU, realizada pela PUC-Minas,
nos dias 12 a 15 de outubro. O evento reuniu alunos de Minas Gerais, Brasília, Espírito Santo e Maranhão. Estamos orgulhosos dos nossos alunos, que usaram suas habilidades diplomáticas em inglês, quando participaram da
Mini ONU internacional realizada pela Associação das Escolas Americanas do Brasil, e facilmente transferiram
as habilidades de relações internacionais para o português, ao participarem deste evento. Parabéns aos alunos
participantes da Mini ONU realizada pela PUC-Minas: Arthur P., Ivyan O., Ingrid P., Paulo S., Rubens T., Megan D.,
Camila S. e João Pedro V.!

PTA HALLOWEEN
Students came to school dressed up in their favorite
costumes for the Halloween party on October 31. PYP
students participated in costume contests and played
lots of Halloween-themed games. Thank you, PTA!

Todos vestiram sua fantasiada preferida para a festa
de Halloween, no dia 31 de outubro. Os alunos do PYP
participaram de um concurso de fantasias e curtiram
muitas brincadeiras temáticas. Obrigado, PTA!

PARENTS’ COFFEE
The Parents’ Coffee is an opportunity for parents to receive updates regarding specific school programs offered
at EABH, while enjoying breakfast in the company of fellow parents and the school director. The first Parents’
Coffee featured progress and continuous improvement plans within the Brazilian Program, presented by Portuguese
Language Coordinator, Mrs. Thays Silveira and Interim Brazilian Program Director, Mrs. Mariana Bouritis.
O Café com os Pais é uma oportunidade para eles se atualizarem sobre os programas específicos oferecidos pela EABH,
enquanto desfrutam de um delicioso café da manhã com outros amigos da EABH e com a Diretora da escola. O primeiro
Café com os Pais tematizou o progresso e contínuo aperfeiçoamento do Programa Brasileiro, e foi apresentado pela
Coordenadora de Língua Portuguesa, Thays Silveira, e pela Diretora Interina do Programa Brasileiro, Mariana Bouritis.

w w w. eabh. com.b r
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TEACHER INSERVICE
At EABH, teachers engage in continuous professional
development. This school year, teachers received training in
PLC (Professional Learning Community) from an international
school consultant and learned to refine and fine-tune
teaching techniques based on student results.

Na EABH, professores participam de contínuo aperfeiçoamento
profissional. Neste ano escolar, os professores receberam treinamento sobre CAP (Comunidade de Aprendizagem Profissional),
com uma consultora de escolas internacionais, e aprenderam
como refinar e adequar técnicas de ensino baseadas nos resultados dos alunos.

GENERAL
NATIONAL
ASSOCIATION MEETING HONORS SOCIETY
EABH is a non-profit association. Parents of enrolled students are
conferred association membership and are highly encouraged to
participate in this semiannual meeting. Director Mrs. Catarina
Chen addressed school progress and the School Improvement
Coordinator Ms. Stephanie Hall shared information regarding
upcoming school accreditation. Congratulations to newly
elected board member Mr. Congressman Bernardo Vasconcellos,
and reelected board members Mr. Craig McCloskey and Mrs.
Melissa Berto.

Members of the National Honors Society of EABH worked with
Deng Juac of the South Sudan Children’s Foundation through
a variety of fundraising events in Belo Horizonte. Last year,
NHS members raised awareness in the BH community, in a
“Mayom Charity Soccer Game,” and the selling of personalized
bracelets in school events and public places like the Praça da
Liberdade. These bracelets have the following as their slogan:
“Education for all - Mayom Primary School.” The goal of the
members is to raise R$2,000 by the end of the school year.

A EABH é uma associação sem fins lucrativos. Os pais dos alunos
matriculados se tornam membros da associação e são incentivados a participar deste importante encontro que acontece duas
vezes por ano. A Diretora da escola, Catarina Chen, apresentou o
progresso escolar, e a Coordenadora de Melhorias
na escola, Stephanie Hall,
compartilhou informações sobre a acreditação
da EABH que acontecerá
em breve. Parabéns aos
novos membros eleitos
do Conselho, o deputado
federal Bernardo Vasconcellos, e os membros reeleitos Craig McCloskey e
Melissa Berto.

Os membros da Sociedade Nacional de Honra (NHS) da EABH
trabalharam juntamente a Deng Juac, da Fundação das Crianças
do Sudão do Sul, em vários projetos para levantar fundos em Belo
Horizonte. No ano passado, os membros do NHS mobilizaram a
comunidade local em prol da educação das crianças do Sudão do
Sul, promovendo um “Jogo de futebol de caridade para Mayom”, e
vendendo pulseiras personalizadas em eventos escolares e locais
públicos, como a Praça da Liberdade. Essas pulseiras trazem como
slogan: “Educação para todos - Mayom Primary School”. O objetivo
dos membros é levantar R$ 2.000 até o final deste ano letivo.

Association of American Schools in Brazil (AASB) Governance Conference, August 24
Conferência de Governança da Associação das Escolas Americanas no Brasil (AASB), 24 de agosto
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