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DIRECTOR’S MESSAGE
CATARINA SONG CHEN

MORE THAN WORDS CAN SAY:
#ITTAKESAVILLAGE
The way we communicate and engage with one another has
definitely taken a big turn since our engagement in social
media. Social networking is reshaping our world, so much so
that it is speculated that about 3 billion people will be on
social media by 2020 – that is a third of Earths’ population!
Consequently, internet language has also evolved considerably.
One common way of communicating has been the use of emojis
and hashtags. If overused, they can be annoying. However, it’s
hard to deny that using digital images and catchy connotations
can help convey ideas in a way that text alone sometimes lacks.

Our teachers and support staff engage in a myriad of
professional development at school. Due to teachers’ direct
contact with students in the teaching and learning process,
we invest the most in our teachers. But the highest level of
collaboration takes place when our homeroom and specialist
teachers as well as our administrators engage in Professional
Learning Community (PLC). During this time, teachers
apply their knowledge to help one another fine tune their
practice to increase student achievement. Teachers analyze
student work, identify exemplars, evaluate assessments, and
synthesize standards to the learning experience when writing
the curriculum. This interactive engagement of teachers is a
high level of collaboration needed to create meaningful and
authentic learning experiences for students.

I personally use a myriad of emojis to express my “in the
moment” feelings, but I also like to use hashtags to express
my ideological views, especially regarding education. Just like
a picture can say a thousand words, hashtags can sum up our
feelings and relatable experiences.
I often use my favorite hashtags #eabhconnection and
#ittakesavillage in the context of our school. The “EABH
Connection” is an expression we coined to capture the essence
of our school culture. It’s targeted to EABH community members
that experience our school ethos by engaging in daily school
affairs and special events that involve all stakeholders.
“It takes a village to raise a child” is an old African adage that
encapsulates the communal effort of caring for a child. Today’s fastpaced world is filled with instant information and pressure-packed
moments. The age-old village model where people work together to
help each other out has never been more necessary than it is today
to achieve our mission to “prepare students in a well-supported
international setting for a fulfilling life as world citizens.”
At EABH, we work hard to establish strong community partners
for our village approach. It’s hard to ignore the dangers our
children face today, and it’s easy to want to build a barrier to
protect them from the world around us. However, we know
that isolation won’t provide the skills and experience children
need to make appropriate choices and actions. We must engage
in each other’s lives now in order to collectively foster the
development of all of our children.
Working together entails establishing partnership, developing
trust, and engaging in collaboration. Partnership is established
when two or more people or organization commit to achieve
something together. Trust is earned when you’ve proven yourself
to be reliable based on your actions and pledge to principles.
When you have a trusting partnership, you can then collaborate
at a high level.

Collaboration is more than just cooperation. Cooperation entails
agreement and compliance. Collaboration is cooperation plus
innovation. It’s a higher level of thinking and doing on Bloom’s
Taxonomy Hierarchy. Collaboration exhibits our willfulness to
fulfill our mission, but it also pushes our performance to the
next level to achieve our vision.

Engaging our staff and teachers in collaboration is not complete
and comprehensive without the involvement of parents.
Often times, it’s easy to presume that teachers are the sole
responsible figures for our student education. However, research
demonstrates over and over that parent involvement is important
for student success. Parents serving as board members offer their
skills and expertise for strategic planning and good governance of
the school. On a more regular and on the ground basis, we have
parents that belong to the Parent Teacher Association (PTA) that
plan and collaborate with the school.

The PTA plays an important role at school. As our PTA President
Renata Baratz explains, the PTA is a plus at school. The PTA is
not just a club that just organizes fun events. Their contribution
is greater than this. They align their fundraising efforts to
the school’s mission and current needs, so that together we
can advocate for our children’s well-being and support the
educational aims of school.
To top it off, we also collaborate with external partners to
innovate our practice. With our partnerships with various
organizations such as UFMG microbiology labs, Fablab, Buddys,
Minas Organic, and the Association of Buritis, just to name a few,
we are able to deepen our practice and expand our outreach.
The effective management of our school is a collective action
that involves the evaluation of our strategic programs that are
systematic, but also the deep involvement of all stakeholders
that are systemic. #Ittakesavillage is not just a hashtag
influencing our attitudes and behavior on social media. It is
about building trust and forming healthy working relationships
so that our collaborative efforts help us achieve our vision.
#Ittakesavillage is about ordinary people coming together to
do extraordinary things. Collaboration is our sustainable model
for staying connected and joining forces to not only survive but
also thrive in our fast-paced and “ever-changing world.”

At EABH, our village approach is cultivated through our
collaborative work. Every community member is a collaborator.
When we think of schools, we normally think of teachers and
support staff, and not always our behind the scenes staff
members such as our guards, cooks, and maintenance and
cleaning crew. Beyond their respective daily duties of being
vigilant, serving food, repairing, and cleaning, our staff members
are expected to know how their work is part of a bigger system
and how their actions can make the system better. With a
continuous improvement mentality, our staff takes the time to
learn English taught by our high school students, participate in
IB workshops offered by our teachers, and engage in training
about first aid and fire safety, as well as food manipulation
in relation to hygiene, allergy, and intolerance. This level of
collaboration is needed to not only keep our school safe and
clean, but also critical for intentionally creating an environment
that is conducive to learning.
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MENSAGEM DA DIRETORA
CATARINA SONG CHEN

MAIS DO QUE PALAVRAS CONSEGUEM DIZER:
#ITTAKESAVILLAGE
A maneira de nos comunicarmos e nos relacionarmos certamente
mudou muito desde que começamos a interagir por meio da mídia
social. As redes sociais estão remodelando o nosso mundo, tanto que
pressupõe-se que cerca de três bilhões de pessoas estarão conectadas
nas redes sociais até 2020 - isso representa um terço da população da
Terra! Consequentemente a linguagem da internet também evoluiu
consideravelmente. Uma forma comum de se comunicar tem sido
através da utilização de emojis e hashtags. Se usados demais, eles
podem se tornar irritantes. Porém, é difícil negar que o uso de imagens
digitais e conotações cativantes nos ajudam a transmitir ideias de um
jeito que, às vezes, o texto sozinho não consegue.
Eu pessoalmente utilizo uma quantidade inumerável de emojis para
expressar os meus sentimentos “do momento”, mas também gosto
de hashtags para expressar minhas visões ideológicas, especialmente
em relação à educação. Assim como uma foto consegue expressar
mil palavras, hashtags são capazes de resumir nossos sentimentos e
experiências em comum.
Frequentemente utilizo minhas hashtags favoritas #eabhconnection
e #ittakesavillage no contexto da nossa escola. A “EABH Connection”
é uma expressão que forjamos a fim de capturar a essência da cultura
da EABH. Ela serve para os membros da nossa comunidade que vivem
o ethos da nossa escola em seus assuntos diários e eventos especiais
que envolvem todos os stakeholders.
“É preciso uma aldeia para educar uma criança” é um antigo provérbio
africano que captura o sentido do esforço coletivo de cuidar de uma
criança. O mundo acelerado de hoje está repleto de informações
instantâneas e momentos de alta pressão. O antigo modelo de
comunidade em que pessoas trabalham juntas para se ajudar
mutuamente nunca foi tão necessário como nos dias de hoje para que
possamos realizar a nossa missão de “preparar alunos em um ambiente
internacional, para viver a vida plena como cidadãos do mundo”.
Na EABH, trabalhamos duro para construir relacionamentos fortes
para essa abordagem de aldeia. É difícil ignorar os perigos que nossas
crianças enfrentam nos dias de hoje e é fácil se entregar à vontade
de construir uma barreira que os proteja do mundo ao nosso redor.
Contudo, sabemos que o isolamento não lhes dará as habilidades nem
as experiências necessárias para que as crianças sejam capazes de
tomar decisões e agirem corretamente. Precisamos nos engajar nas
vidas uns dos outros agora a fim de promover o desenvolvimento de
todas as nossas crianças coletivamente.

Trabalhar juntos significa construir parcerias, desenvolver confiança
e trabalhar de forma colaborativa. Parcerias são formadas quando
duas ou mais pessoas ou organizações se comprometem a cumprir
algo em conjunto. A confiança é conquistada quando alguém prova
que pode ser confiável baseado nas suas ações e compromisso com os
seus princípios. Quando se forma uma parceria de confiança, assim se
pode colaborar em alto nível.
Colaboração é mais do que somente cooperação. A cooperação
envolve consentimento e complacência. Colaboração é cooperação
mais inovação. Trata-se de um nível superior de pensamento e ação
na Hierarquia da Taxonomia de Bloom. A colaboração reflete a nossa
obstinação em realizar a nossa missão, mas também impulsiona o
nosso desempenho para um nível acima, a fim de realizar a nossa visão.
Na EABH, nossa abordagem de aldeia é cultivada pelo nosso trabalho
colaborativo. Cada membro da comunidade é um colaborador. Quando
pensamos em escolas, normalmente pensamos em professores e
profissionais de apoio, e nem sempre nos membros da equipe que
trabalham nos bastidores, como os seguranças, as cozinheiras e o
pessoal da manutenção e limpeza. Além dos seus afazeres diários de
vigiar, servir as refeições, consertar e limpar, esperamos que os nossos
funcionários tenham consciência de como o seu trabalho faz parte de
um sistema maior, e de como suas ações podem tornar esse sistema
ainda melhor. Com a busca por melhorias sempre em mente, nossos
funcionários usam seu tempo para aprender inglês, ensinado pelos
alunos do Ensino Médio; participam de oficinas do IB oferecidas pelos
nossos professores; e participam de treinamentos sobre primeiros
socorros e segurança contra incêndios, assim como sobre manipulação
de alimentos, com foco na higiene, alergias e intolerâncias. Esse nível
de colaboração não somente é necessário para manter a nossa escola
segura e limpa, mas também é chave para intencionalmente criar um
ambiente que conduz ao aprendizado.

o trabalho de alunos, identificam exemplares, ponderam avaliações
e sintetizam padrões para a experiência de aprendizado quando
escrevem o currículo. Esse engajamento interativo constitui um alto
nível de colaboração, necessário para dar sentido a experiências
autênticas e significativas de aprendizado para os alunos.
O processo de envolver os nossos funcionários e professores em
colaboração não está completo ou compreensivo sem o envolvimento
dos pais. Muitas vezes é fácil presumir que os professores são as únicas
figuras responsáveis pela educação dos nossos alunos. Contudo,
pesquisas demonstram sempre o quanto o envolvimento dos pais é
importante para o sucesso do aluno. Pais servindo como conselheiros
dispõem suas habilidades e expertise para o planejamento estratégico
e boa governança da escola. De forma mais regular e prática, temos
os pais que participam da Associação de Pais e Professores (PTA) que
planeja e colabora com a escola.
O PTA tem um papel importante na EABH. Como explica a nossa
Presidente do PTA, Renata Baratz, o PTA é um plus na escola. Ele
não é somente um clube que organiza eventos divertidos. A sua
contribuição vai além disso. Seus esforços de arrecadação de recursos
se alinham com nossa missão e com nossas necessidades atuais, a fim
de podermos juntos advogar pelo bem-estar das nossas crianças e
apoiar os objetivos educacionais da escola.

Além disso tudo, colaboramos com parceiros externos a fim de inovar
as nossas práticas. Por meio de parcerias com várias organizações
como o Laboratório de Microbiologia da UFMG, Fablab, Buddys,
Minas Organic, e a Associação de Moradores do Buritis, apenas
mencionando alguns, somos capazes de aprofundar a nossa prática
e expandir o nosso alcance.
A gestão efetiva da nossa escola é uma ação coletiva que envolve a
avaliação dos nossos programas estratégicos, que são sistemáticos,
e também o envolvimento profundo dos nossos stakeholders, que
são sistêmicos. #ittakesavillage não é só um hashtag influenciando
nossas atitudes e comportamento na mídia social. É sobre construção
de confiança e formação de relacionamentos de trabalho saudáveis
para que nossos esforços colaborativos consigam nos ajudar a realizar
a nossa visão.
#ittakesavillage é sobre pessoas ordinárias se unindo para fazerem
coisas extraordinárias. Colaboração é o nosso modelo sustentável
para continuarmos conectados e juntando forças não somente
para sobrevivermos mas também para prosperarmos neste mundo
acelerado e em “constante mudança”.

Nossos professores e profissionais de apoio participam de inúmeras
oportunidades de desenvolvimento profissional na escola. Devido
ao contato direto dos professores com os alunos dentro dos
processos de ensino e aprendizado, investimos o máximo em nossos
professores. Contudo, o mais alto nível de colaboração acontece
quando os nossos professores de sala e especialistas, assim como
os nossos administradores participam da Professional Learning
Community (PLC). Durante este momento, os professores aplicam seu
conhecimento para ajudar uns aos outros a afiar as suas atividades
a fim de melhorar os resultados dos alunos. A partir disso, analisam

w w w. eabh. com.b r

S e me s te r I . 2017/2018

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

6

7

HIGH SCHOOL GRADUATION
Our 2016/2017 Commencement Ceremony took place at EABH.
The school’s gym was beautifully decorated for the event.
Brazilian and US diplomas were conferred to the graduating
students who honored the guests with emotional speeches.

A cerimônia de formatura do ano letivo 2016/2017 aconteceu na
EABH. O ginásio da escola recebeu uma linda decoração para o
evento. Os diplomas brasileiro e americano foram entregues aos
alunos, que fizeram discursos emocionantes.

w w w. eabh. com.b r
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AWARDS CEREMONIES
At the close of the school year, we celebrated our students’
academic achievements, citizenship and continuous effort at
school. This year, we held separate ceremonies for different age
groups. For Lower School, parents also had the opportunity to
look at their children’s PYP portfolios. And for the first time,
we introduced the Community Awards Ceremony, where we
highlighted the participation of the PTA, the Board of Directors,
other community members and we also presented the Teacher
and the Staff of the Year Awards.

Ao final do ano letivo, celebramos as conquistas acadêmicas
dos alunos, bem como sua cidadania e esforço contínuo na
escola. Nesse ano, fizemos diversas cerimônias para diferentes
grupos de alunos. Para o Lower School, os pais ainda tiveram a
oportunidade de apreciar o PYP Portfolio de seus filhos. E, pela
primeira vez, organizamos o Community Awards, uma cerimônia
em que destacamos a participação do PTA, do Conselho de
Diretores, de outros membros da comunidade e na qual também
apresentamos o Professor e o Funcionário do Ano.

w w w. eabh. com.b r
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THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE
WITCH AND THE WARDROBE

KINDERGARTEN GRADUATION
Kindergarten students celebrated the end of an important stage
of their academic life and the beginning of a new challenge
during a beautiful and emotional ceremony held at EABH.

Os alunos do Kindergarten festejaram o fim de uma importante
fase em sua vida acadêmica e o início de um novo desafio durante
uma cerimônia linda e emocionante realizada na EABH.

w w w. eabh. com.b r

The EABH Drama Club presented the exciting story about
siblings who enter an adventure in the fantasy world of Narnia,
created by the author C. S. Lewis. Congratulations to all the cast
and crew for their dedication!

S e me s te r I . 2017/2018

O EABH Drama Club apresentou a história fascinante dos irmãos
que se aventuram no mundo fantástico de Nárnia, criado pelo
autor C. S. Lewis. Parabéns a todos os atores e equipe técnica
pela sua dedicação!
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FAMILY DAY
For the first time we held Family Day in August. This is a fun
competition that brings our families together, so it is a perfect
opportunity for new families to understand what our community
is about. During the event we launched the House Tournament,
where each house (Blue, Green, Yellow and Red) will earn points
throughout the school year in a variety of projects and events.

TEACHER APPRECIATION WEEK
Pela primeira vez, fizemos o Family Day em agosto. Essa é uma
competição divertida que reúne as famílias, sendo uma ótima
oportunidade para as novas famílias conhecerem melhor a nossa
comunidade. Durante o evento, lançamos o House Tournament, em
que cada casa (Azul, Verde, Amarelo, Vermelho) acumulará pontos
em uma variedade de projetos e eventos durante o ano letivo.

w w w. eabh. com.b r

The Parent Teacher Association (PTA) decorated the Staff Lounge
with a Hollywood theme, showing that EABH has many stars.
Besides the decoration, PTA offered a variety of delicious snacks.
To end the celebration of Teacher’s Day, PTA invited everyone for
a special movie night with drinks and popcorn. EABH offered each
staff member a personalized bottle.

S e me s te r I . 2017/2018

A Associação de Pais e Professores (PTA) decorou a sala dos
professores com um tema hollywoodiano, mostrando que a
EABH tem muitas estrelas. Além da decoração, o PTA ofereceu
uma variedade deliciosa de comidinhas. Para finalizar a
comemoração do dia dos professores, o PTA convidou cada
funcionário para uma sessão de cinema especial com direito
à pipoca e a bebidas. E mais: a EABH presenteou toda a equipe
com uma garrafa térmica personalizada.
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SPMUN

BRAZILIAN INDEPENDENCE DAY
We commemorated Brazilian Independence Day with an event
organized by the Brazilian Program teachers and students.
The theme was the reconstruction of Brazil, hoping that our
students can make our country a better place.

A Celebração da Independência foi organizada pelos professores
do Programa Brasileiro e seus alunos. O tema foi a reconstrução do
Brasil, na esperança de que nossos alunos possam contribuir para
que o nosso país seja melhor.

w w w. eabh. com.b r

On September 15-17, seven students from EABH participated
in São Paulo Model United Nations at the American School of
Campinas. Elene S. had the honor of chairing her first committee,
UNASUR, and did an exceptional job! First time MUN conference
participants Artur C. and Carlos Eduardo P. received a Verbal
Commendation for having a well-written position paper and
being actively engaged in the debate representing the Minister
of Commerce in the State Council of the Popular Republic of
China. Bringing home the Honorable Mention award were
Giovanna B. and Tom B. as the U.K. delegation in the Historical
Security Council. We congratulate all participants for their
exceptional work at SPMUN 2017.

S e me s te r I . 2017/2018

De 15 a 17 de setembro, sete alunos da EABH participaram do São
Paulo Model United Nations, na Escola Americana de Campinas.
Elene S. teve a honra de presidir seu primeiro comitê, UNASUR,
e fez um trabalho excepcional! Participantes de sua primeira
conferência de Modelo das Nações Unidas, Artur C. e Carlos
Eduardo P. receberam menção oral por terem escrito um texto
muito bom e pela participação ativa no debate representando
o Ministro do Comércio no Conselho de Estado da República
Popular da China. Giovanna B. e Tom B. receberam menção
honrosa, representando a delegação do Reino Unido no Conselho
de Segurança. Parabenizamos todos os participantes por seu
desempenho excepcional no SPMUN 2017.
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EABH
DAILY LIFE
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SPIRIT WEEK, PEP RALLY AND ISSL
As usual, our students came to school in different themed
outfits on the days before our athletes’ semiannual tournament.
Before our athletes traveled to the tournament, we held our
PEP Rally, gathering the whole school in order to send them off
with spirit. At ISSL the students had fun, showed discipline and
demonstrated commitment. The Lady Hawks brought home the
silver for basketball and gold for soccer.

Como de costume, nossos alunos vieram para a escola vestidos
com roupas temáticas e divertidas nos dias que antecederam o
campeonato esportivo semestral de que nossos atletas participam.
No dia da viagem dos atletas ao ISSL, tivemos o PEP Rally, reunindo
toda a escola para elevar seu espírito esportivo. No ISSL, os alunos
se divertiram e mostraram disciplina e comprometimento. As Lady
Hawks trouxeram para casa a prata no basquete e o ouro no futebol.

w w w. eabh. com.b r

S e me s te r I . 2017/2018

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

20

21

HALLOWEEN
What an amazing event! PTA did a great job organizing the
event on a Saturday. We had trick or treating, games, costume
contest, arts and crafts, dance floor, delicious food and candy
and a spectacular decoration! One of the highlights was the
very scary haunted house made by our seniors. It was great
seeing our guests’ involvement!

Que evento incrível! O PTA fez um excelente trabalho organizando
a festa num sábado. Tivemos gostosuras ou travessuras, jogos,
um concurso de fantasias, mesa de artes e desenho, uma pista de
dança, comidas e doces deliciosos e uma decoração espetacular. Um
dos grandes destaques foi a casa mal assombrada que os seniors
criaram. Foi muito bom ver o envolvimento de todos os convidados.

w w w. eabh. com.b r
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FRIDAY NIGHT GAMES

EABH PICNIC
Throughout the 2016/2017 school year we had a team working
on a very special book that tells the story of Buritis and EABH.
The community got together at a picnic for the book launch and
a photo exhibition. The book is being distributed to EABH families,
staff members, partners, and other institutions.

Ao longo de todo o ano 2016/2017, tivemos uma equipe
trabalhando em um livro muito especial que conta a história do
Buritis e da EABH. A comunidade se reuniu em um piquenique
para o lançamento dessa obra e uma exposição de fotografias.
O livro está sendo distribuído para famílias, funcionários e
parceiros da EABH, além de outras instituições.

w w w. eabh. com.b r

To help boost school spirit and get the community involved with its
athletic programs, we created the Friday Night Games. We want to
give parents an opportunity to watch their children in action and we
also want to increase Junior Varsity exposure to athletics by hosting
friendly matches with local schools/clubs. We had two events this
semester and our athletes did a great job. It was also great seeing
parent and staff support of our junior Hawks.

S e me s te r I . 2017/2018

A fim de impulsionar o espírito escolar e envolver a comunidade
com nosso programa esportivo, criamos os Friday Night Games,
jogos amistosos que acontecem nas noites de sexta-feira. Queremos
possibilitar aos pais a oportunidade de ver seus filhos jogando e também
pretendemos expor os atletas dos times júnior a jogos amistosos com
escolas e clubes locais. Tivemos dois eventos neste semestre e nossos
atletas se saíram muito bem. Foi muito bom ver o apoio demonstrado
pelos pais e funcionários aos nossos Junior Hawks.

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

24

25

UPPER SCHOOL ART WORK
Art is one of our school pillars. In Visual Arts, our Upper School
students developed their skills while learning Art History and
different techniques. Grade 6 worked with Impressionism
and Expressionism. Grade 8 learned about Futurism. Grade
11 created Chinese paintings, in an interdisciplinary work
between Visual Arts and Chinese. Grade 12 worked on the
“Semana de Arte Moderna”.

COLLEGE VISITS

As artes são um dos pilares de nossa escola. Nas aulas de
Artes Visuais, os alunos de Upper School desenvolveram suas
habilidades enquanto aprendiam história da arte e diferentes
técnicas. Alunos do Grade 6 trabalharam com Impressionismo e
Expressionismo. No Grade 8, eles aprenderam sobre Futurismo.
No Grade 11, criaram pinturas chinesas, em um trabalho
interdisciplinar entre Artes Visuais e Mandarim. O Grade 12 fez
trabalhos inspirados na Semana de Arte Moderna.

w w w. eabh. com.b r

Colleges and universities from the US and other parts of the world
often visit EABH. It’s an opportunity for our High School students
to learn about the admissions process and courses offered in
international higher education. This semester we hosted more
than 15 different institutions.

S e me s te r I . 2017/2018

Universidades dos EUA e outras partes do mundo visitam a EABH
com frequência. É uma oportunidade para nossos alunos do Ensino
Médio aprenderem sobre processos de admissão e cursos superiores
oferecidos por essas instituições. Neste semestre, recebemos mais de
15 universidades.
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HEALTH TALKS
Our nurse, Renata Maletta, and our school counselor, Michelle
Rocha, created Health Talks, a project where we host professionals
to talk to Upper School students about different subjects related
to physical and mental health. The goal is to promote a healthier
life style and guide our students on how to make better choices.

GRADE 9 – BRIDGES PROJECT
Nossa enfermeira, Renata Maletta, e nossa conselheira, Michelle
Rocha, criaram o Health Talks, um projeto em que recebemos
profissionais para conversarem com alunos de Upper School
sobre diferentes assuntos relacionados à saúde física e mental. O
objetivo é promover um estilo de vida mais saudável e orientar os
alunos a fazerem boas escolhas.

w w w. eabh. com.b r

In a collaborative project between Math and Design, students made
their research come to life. While fully engaged in the design cycle,
they deepened their understanding about the different types of
bridges. They began realizing the importance of symmetry, congruency
and why many structures are made of triangles such as the Eiffel
Tower. The students worked like engineers, putting pieces together
after analyzing, studying and also thinking creatively. After building
bridges, they were tested to see how much weight they could hold.
This test is typically done by placing textbooks on top of them.

S e me s te r I . 2017/2018

Em um projeto colaborativo entre matemática e design, os alunos
fizeram suas pesquisas virarem realidade. Engajados com o ciclo do
design, eles aprofundaram seu entendimento sobre diferentes tipos
de pontes. Assim, entenderam a importância da simetria, congruência
e porque muitas estruturas são feitas em formato de triângulo, como,
por exemplo, a Torre Eiffel. Os alunos trabalharam como engenheiros,
encaixando peças depois de analisar e estudar, e também pensarem de
forma criativa. Depois de construir as pontes, elas foram testadas para
ver quanto peso poderiam aguentar. O teste é normalmente feito com
livros que são colocados em cima das produções dos alunos..
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GRADE 8 – DENSITY
Students were asked to choose liquids and solids to construct
a density tower and test the density of the materials selected.
They worked with the Scientific Method process, in which they
selected the materials they wanted to use, wrote a testable
question, a hypothesis and the procedure, as well as recorded
data and made observations. In the end, they were able to draw
conclusions and make connections to the real world.

NATIONAL HONOR SOCIETY (NHS)
Os alunos escolheram líquidos e sólidos para construir uma torre
de densidade e testar a densidade dos materiais selecionados.
Eles trabalharam com o processo de Método Científico, por meio
do qual selecionaram os materiais que queriam usar, elaboraram
uma uma pergunta que podia ser testada , desenvolveram uma
hipótese e um experimento, assim como documentaram suas
observações sobre os resultados. No final, eles tiraram suas
conclusões e fizeram conexões com o mundo real.

w w w. eabh. com.b r

This prestigious group of students has been working hard in order to
develop community service actions to serve the Belo Horizonte and
greater BH community. This semester they raised funds to buy toys
to brighten up Children’s Day for children living in the neighboring
community of Esmeraldas . With the group Força do Bem, NHS’
advisor, Mr. Leonardo Botaro, students visited the community of
Sopa Fraterna Jesus de Nazaré, to distribute the gifts. They have
also raised funds in order to sponsor an abandoned dog from
the institution CãoViver. We can’t wait to see what are the next
projects. We would like to congratulate the new inductees: Júlia
L. (G12), Amanda C. (G12), Marcela O. (G10), Isabela P. (G10), and
Lorena R. (G10)

S e me s te r I . 2017/2018

Este prestigiado grupo de alunos tem trabalhado duro para para
realizar ações de serviço comunitário para servir Belo Horizonte e
as comunidade no seu entorno. Neste semestre, eles arrecadaram
fundos para comprar brinquedos para o Dia das Crianças, para
crianças moradoras de Esmeraldas. Junto com a Equipe da Força do
Bem, o professor Leonardo Botaro, e alunos visitaram a comunidade
Casa Sopa Fraterna Jesus de Nazaré, para distribuir os presentes.
Eles também arrecadaram fundos para apadrinhar um cachorro
abandonado na instituição CãoViver. Mal podemos esperar para
ver os próximos projetos. Gostaríamos de parabenizar os novos
membros do NHS: Júlia L. (G12), Amanda C. (G12), Marcela O. (G10),
Isabela P. (G10) e Lorena R. (G10)

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

30

31

STUDENT LEADERSHIP DAY
TOn August 19, Upper School students participated in EABH’s second
Leadership Day on campus. During the workshop, they participated in
various activities. The students got to know each other better, got to
know about a silent leader at school, Mrs. Débora Zayerz, our school
librarian, and they tested leadership skills with a movement activity and
much more. The workshop was led by our teachers Mrs. Luiza Dornelas,
Ms. Brandi Colvin, Mr. Leonardo Botaro and Mr. Jason Baxley. Now, our
students know more about emotional intelligence, communication,
and transformational leadership and will work hard to make sure they
have the five traits that a leader has: self-awareness, self-regulation,
motivation, empathy and social skills.

SPECIAL VISIT - VICKY DENMARK

No dia 19 de agosto, alunos do 6º ao 12º ano participaram do segundo
Leadership Day da EABH. Durante o workshop, eles participaram de
várias atividades. Os alunos se conheceram melhor, conheceram mais
sobre uma líder silenciosa na nossa escola, a bibliotecária Débora Zayerz,
testaram suas habilidades de liderança em atividades com movimento
e muito mais. O workshop foi liderado pelos professores Luíza Dornelas,
Brandi Colvin, Leonardo Botaro e Jason Baxley. Agora, nossos alunos
sabem mais sobre inteligência emocional, comunicação e liderança
transformacional. Eles irão trabalhar muito para garantir que tenham
as cinco qualidades de um líder: autoconsciência, autorregulação,
motivação, empatia e habilidades sociais.

In October, we welcomed Vicki Denmark, the Vice-President of
AdvancED. She spent two days working with some of our leaders,
as part of our School Improvement goal.

Em outubro, recebemos a Vice-Presidente do AvancED, Vicky
Denmark. Ela passou dois dias na EABH trabalhando com alguns de
nossos líderes, como parte do programa de melhorias da escola.

PKII – JOBS
PKII students studied a unit of inquiry about jobs. They received
several guests to talk about their professions. The students also
toured our campus to meet some of the staff members who are
not teachers and understand their role at our school. One of the
highlights of the unit was the visit of our former student and
Formula 2 driver Serginho Sette Câmara.

w w w. eabh. com.b r
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Os alunos de PKII aprenderam sobre profissões. Eles receberam a visita
de diversos convidados que falaram sobre sua área de atuação. Os
alunos também passearam por nosso campus para conhecer alguns dos
funcionários que não são professores e, assim, entender seu papel na
escola. Um dos destaques dessa unidade foi a visita de nosso ex-aluno e
atual piloto de Fórmula 2, Serginho Sette Câmara.

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

32

33

TALENT SHOW
Our 3rd annual Talent Show was another huge success! Thanks to
PTA for organizing it, special thanks to the coordinators Sandrine
Tailleman and Jane Bircher. We have so many talents at EABH
and it is great to be able to support the Arts. Congratulations to
all the amazing talents! We would also like to thank our sponsor
Pomodori Pizza for their kind donation.

Nosso 3º Show de Talentos foi mais um grande sucesso. Agradecemos
ao PTA por organizar o evento e fazemos um agradecimento especial
às coordenadoras Sandrine Tailleman e Jane Bircher. Temos muitos
talentos na EABH e é importante apoiarmos as artes. Parabéns
a todos os artistas! Também gostaríamos de agradecer nosso
patrocinador Pomodori Pizza pela generosa doação

w w w. eabh. com.b r
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NEW EABH LIBRARY

CLASS WITHOUT WALLS – TRIP TO TIRADENTES

A few months ago, PTA members met, voted, and approved to invest in the Library
renovation. After meeting with the school’s administration and doing a lot of
planning, and after a lot of work and help from volunteers, we officially opened the
new area on November 8. The new Library is a space for all EABH students and staff.
Our Lower School students now have an improved area for their classes, to watch
videos and hear wonderful stories. The Upper School students have individual study
cubicles, where they can dedicate more time and concentration to their projects.

26 students from Grade 6 to 12 spent three days in the historical
town of Tiradentes, in Minas Gerais. They were accompanied by
EABH teachers and learned about Arts, History, Language and
Geography. It was a fun and also very instructional time.

26 alunos, do Grade 6 ao Grade 12, passaram três dias na cidade
histórica de Tiradentes. Eles foram acompanhados por professores
da EABH e aprenderam sobre artes, história, línguas e geografia. Foi
uma viagem divertida e de muito aprendizado!

Há alguns meses, os membros do PTA se reuniram, votaram e aprovaram o investimento
na reforma da biblioteca. Depois de se reunirem com a administração da escola e
fazer o planejamento e após muito trabalho e ajuda de voluntários, abrimos a nova
área oficialmente no dia 8 de novembro. A nova biblioteca é um espaço para todos os
alunos da EABH. Os alunos de Lower School têm, agora, um espaço mais apropriado
para suas aulas, para ver vídeos e escutar muitas histórias. Os alunos de Upper School
ganharam espaços para estudo individual, onde eles podem dedicar mais tempo e
concentração aos seus projetos.

KINDERGARTEN – 5 SENSES UNIT
People use their senses to explore the world around them. With this idea, Kindergartners
explored the five senses: vision, hearing, taste, touch, smell. They created a wonderful
project following the PYP inquiry cycle and did a great job explaining it to the community.
Way to go Kinder!
As pessoas usam seus sentidos para explorar o mundo à sua volta. Com essa ideia, os alunos
do Kindergarten exploraram os cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Eles
criaram um incrível projeto e fizeram um excelente trabalho apresentado-o para nossa
comunidade. Parabéns alunos!

w w w. eabh. com.b r
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PKI - LEARNING THROUGH PLAY
A big part of the PYP is learning through play. The students learn
about numbers, language, shapes, and much more while also
having fun. During the activities they develop many skills, like
social behaviors and motor skills.

GRADE 1 - STATES OF MATTER

Grande parte do PYP é o aprendizado lúdico. Os alunos aprendem
sobre números, linguagem, formas e muito mais enquanto se
divertiam. Durante as atividades eles desenvolvem habilidades
diversas, como comportamento social e habilidades motoras.

Students learned about the States of Matter and how solids, liquids,
and gases can change from one state to another. They looked at the
Water Cycle as a real-life model for these changes. The students
used the scientific model and did experiments to show physical and
chemical changes and their impact on our lives.

Os alunos aprenderam sobre os estados da matéria e como sólidos,
líquidos e gases podem mudar de um estado para outro. Eles analisaram
o ciclo da água como um exemplo real dessas mudanças. Para isso,
usaram o modelo científico e fizeram experimentos para mostrar
mudanças químicas e físicas e como elas impactam nossas vidas.

GRADE 6 – EARTHQUAKE
Students studied about plate tectonics and how earthquakes
generate forces that can be destructive. The goal was to construct
a building, at least 45 cm tall, that could withstand a simulated
earthquake. The 6th graders studied engineering strategies that
professional engineers use when designing buildings that could
potentially encounter an earthquake, and adapted those strategies
to their own designs.

w w w. eabh. com.b r
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Os alunos estudaram sobre placas tectônicas e como os terremotos
geram forças que podem ser destrutivas. O objetivo era construir um
prédio, com, pelo menos, 45 centímetros de altura, que pudesse aguentar
a simulação de um terremoto. Os alunos estudaram estratégias de
engenharia que engenheiros profissionais usam quando desenvolvem
prédios que podem potencialmente ser atingidos por terremotos, e
adaptaram essas estratégias aos seus próprios designs.
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GRADE 2 - BRIDGES
In this unit students completed multiple STEM (science, technology,
engineering and math) activities where they built bridges using
various materials including popsicle sticks, toilet paper rolls,
toothpicks, and more. For each bridge they made students were
given a specific length and weight requirement. They first needed
to think of what design and materials would work best for their
bridge, then draw a blueprint before actually building the bridge.
After testing their design, students had the opportunity to reflect
and fix their bridge before testing them again.

THANKSGIVING
Nesta unidade, os alunos completaram diversas atividades relacionados
ao STEM (que, em inglês, é uma sigla para ciências, tecnologia,
engenharia e matemática), nas quais construíram pontes usando
diversos materiais como, por exemplo, palitos de picolé, rolos de
papel higiênico, palitos de dente e outros. Para cada ponte, os alunos
receberam um comprimento e peso específicos. Primeiro, eles tinham
que pensar no design e nos materiais mais adequados, depois, tinham
que desenhar uma planta antes de iniciar a construção. Depois de
testarem seu design, os alunos tiveram a oportunidade de refletir e
consertar suas pontes antes de testá-las novamente.
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After celebrating last year’s Thanksgiving at Ilha de Comandatuba,
this year we brought the celebration back to EABH. Thanks to
all the parents who were able to take the time to come to the
school and enjoy a nice meal with the students. Thanksgiving
reminds us to think of what we are grateful for and most
importantly, to verbally express our “thanks”.

S e me s te r I . 2017/2018

Após comemorarmos o Thanksgiving na Ilha de Comandatuba no
ano passado, neste ano, trouxemos a celebração de volta à EABH.
Agradecemos a todos os pais que conseguiram tirar um tempo para
vir à escola e compartilhar uma deliciosa refeição com os alunos. O
Thanksgiving nos lembra a pensar no que que somos gratos, e, mais
importante, a dizer nossos “obrigados” verbalmente.
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PYP EVALUATION
Every 5 years, the International Baccalaureate (IB) sends visitors
to the school to see how their standards are being implemented.
In early October, the Lower School received two PYP Visitors. The
process started about 6 months before the visit with a self-study that
involved teachers, school administrators, board members, parents,
and students. During the visitors’ two days at EABH they toured the
campus, visited PYP classes, observed teaching and learning, and
interviewed some members of our community. They will soon share
a report with all the commendations and recommendations. Before
they left our school they praised many aspects of EABH. Here are a
few of their impressions:

A cada 5 anos, o Bacharelado Internacional (IB) envia visitantes à
escola para ver se seus critérios estão sendo implementadas. No início
de outubro, o Lower School (Turma de 3 anos ao 5º ano), recebeu dois
visitantes do PYP. O processo se iniciou cerca de seis meses antes da visita,
com uma autoavaliação que envolveu professores, administradores
da escola, membros do conselho, pais e alunos. Durante dois dias na
EABH, eles conheceram o campus, visitaram salas de PYP, observaram
professores e alunos e conduziram entrevistas com membros de nossa
comunidade. Em breve receberemos o relatório com todos elogios e
questões a serem abordadas. Antes de irem embora, eles comunicaram
o que gostaram de ver na EABH. Veja algumas de suas impressões:

. The school’s progress over the last 5 years

. Os ganhos nos últimos 5 anos.

. The feeling they got from EABH - among the Board, the parents,
the administrators, the teachers and the students. All seemed to have
respect within these groups and for the others

. O sentimento de respeito, EABH na EABH, entre Conselho, pais,
administradores, professores e alunos.

. Approach towards balancing English and students’ mother tongues
. The Board and the parents’ understanding of the IB’s philosophy
. PYP teachers’ collaborative planning and leadership in different
subject areas
. The Lower School language policy
. The amount of PD received by PYP teachers, and how this new
knowledge is evident
. The regular meetings teachers have with each other and with the
PYP Coordinator
. The use of frequent field trips to support learning
. Our Optimal Learning program, from structure to implementation
. Teachers’ collaborative work towards reviewing the school’s
Programme of Inquiry, including the grade specific units of inquiry
. EABH’s emphasis on learning how to learn
. Our stimulating learning environment, where students are held
accountable, teachers feel supported by parents and administration,
and students and teachers speak respectfully of each other.

GET IN
TOUCH!

. A busca da EABH em equilibrar o inglês e a língua nativa dos alunos.
. O conhecimento do Conselho e dos pais sobre a filosofia IB.
. O planejamento colaborativo dos professores de PYP e sua liderança
em diferentes áreas de conhecimento.
. A política de uso da língua no Lower School.
. A quantidade de desenvolvimento profissional recebido pelos
professores de PYP e como o conhecimento adquirido é evidente.
. As reuniões regulares entre professores e com a Coordenadora do PYP
. O uso frequente de excursões para apoiar o aprendizado.
. Nosso programa de “Optimal Learning”, desde sua estrutura até sua
implementação.
. A colaboração entre professores para revisar o programa da escola,
incluindo unidades específicas de cada série.
. O foco da EABH em aprender a aprender.
. Nosso ambiente de aprendizado estimulante, onde os alunos
assumem responsabilidades, professores se sentem apoiados pelos
pais e pela administração e alunos e professores falam sobre os
colegas com respeito.

FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana

INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

TWITTER
@eabh
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