Da Educação Infantil ao Ensino Médio

FYI
FOR YOUR INFORMATION

LEARNING PROCESS
HOW WE FOSTER A NURTURING YET CHALLENGING
ENVIRONMENT THAT STIMULATES THE DEVELOPMENT
OF INTELLECTUAL AND SOCIAL AWARENESS

Semester II 2017/2018

AND MORE:
PYP CONCERT • BOARD RETREAT • KNOWLEDGE BOWL • BRAMUN & SAjMUN • PYP ASSEMBLY • ART & BOOK FAIR • INTERNATIONAL SCHOOLS MATH LEAGUE
UPPER SCHOOL PROJECT SHOWCASE • INTERNATIONAL SHOWCASE: FOOD FAIR • EABH DAILY LIFE • SPECIAL VISIT – DR. YVONNE CAGLE • SPIRIT DAYS AND
PEP RALLY • ISSL • GRADE 5 PYP EXHIBITION AND LOCK-IN • GRADE 12 – CURIOUS MINDS PROJECT • PKI – ANIMALS • PKII JOURNEYS • GRADE 2 – FOODS
GRADES 8 AND 9 – GARDENS • GRADE 10 • SCHOOL LUNCH HERO DAY • NATIONAL HONOR SOCIETY PROJECTS • FESTA JUNINA • ALUMNI PANEL • GENERAL
ASSOCIATION MEETING AND RE-ENROLLMENT MEETINGS

2

DIRECTOR’S MESSAGE
CATARINA SONG CHEN

LEARNING PROCESS

One of our principles, or purpose statements, states that we will
foster a nurturing yet challenging environment that stimulates
the development of intellectual and social awareness. We
commit to fulfill this principle with inquiry-based learning and
technology integration.

HOW WE FOSTER A NURTURING YET CHALLENGING ENVIRONMENT THAT STIMULATES
THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND SOCIAL AWARENESS

An international school leader (@Brad Latzke) recently tweeted
that we need new measurements, beyond test scores, for
evaluating successful change, and he suggested community
surveys as an additional measure.
This thought resonates with me as I continuously reflect on how
we can fulfill our vision with integrity to be the best learning
environment in our ever-changing world – a world where the
only constant is change.
We recently invited our parents to share their perception of our
school’s climate and culture. The survey listed various phrases
and parents were asked to choose which phrases best describe
the kinds of things EABH teachers say to their students. Some
options were: “You are being taught,” “Explain your work,” “You
should do it this way,” “You could do it this way,” “I am interested
in your answer,” and “I am interested in your thinking.”
We also asked parents to choose phrases that best describe the
kinds of things students are most often doing while at school.
Choices included listening to the teacher, completing projects,
thinking, memorizing, completing worksheets, working with
others, completing easy work, and making presentations.
The results demonstrated that our parents’ understanding of
our teaching methods were varied and wide spread. Of a total
of 127 responses received, we collected the following data.
Kinds of things your child’s teacher says (choose 4):
• I am interested in your thinking (74)
• Explain your work (69)
• I am interested in your answer (64)
• We will be working on (61)
• You are learning (45)
• You got it right (45)
• What are you thinking (44)

Kinds of things your child is doing (choose 4):
• Working with others (85)
• Thinking (81)
• Making presentations (67)
• Completing challenging work (50)
• Giving project demonstrations (42)
• Listening to teacher (38)
• Writing (33)
The data was collected from parents whose children are enrolled
in grades Pk1 to grade 12. Therefore, some of the answer choices
would not be applicable to all students, just as some of the
expectations may not be developmentally appropriate across all
ages. However, the general intention is to measure our parents’
understanding of our teaching methods and their children’s
learning. Do parents understand that their children are involved
in the learning process and that their thinking process is valued
more than just knowing answers? Or do parents believe that
rigor means getting the right answers, doing busy work, and
receiving lots of homework?
Looking at the data, we can see that our parents are aware
of the collaborative nature of our learning environment and
understand that we value meaningful projects that engage
and motivate students. However, I also see that parents are not
quite aware of our teaching approaches. But this is completely
normal. If you are not a certified teacher, then we do not expect
you to understand the science behind the art of teaching. In
fact, it takes a highly trained and experienced teacher to be
able to understand purposeful processes and execute powerful
practices that are research based.
My intent here is to provide you with a snapshot of a learning experience,
by sharing one of our six learning principles and by highlighting two
of our teaching strategies so that you can better understand why and
how we involve the students in the learning process.
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Inquiry-based learning is the opposite of passive learning. It
does not mean that the student waits for the teacher to pass on
knowledge or transfer information. Contrary to the traditional
model, learning is active and starts by investigating a scenario,
identifying a problem, or alternatively, as the word inquiry
suggests, it can be triggered by posing a question.
In an inquiry-based classroom, the teacher does not simply
establish one way, or the way, of doing things and certainly
does not simply provide facts for the students to memorize.
The process is not a smooth path to knowledge. It’s actually
messy, complex, and the answers are not always right there. The
teacher is no longer the deliverer of information.
Instead, the teacher first triggers curiosity so that the student
is hungry for more information. This hook is important because
it promotes student interest and consequently, engagement. It
also allows the teacher to guide and model methods on how
to search for the information students are looking for. After
researching, the students present a culminating product to
share their findings. Research and presentation are two steps
in the inquiry process that may involve technology integration.
Technology integration is the use of technology tools to apply
technology skills in order to learn and problem-solve. This should
not be mistaken for the basic use of computers or tablets. Using
your device to simply read text or learn how to type is not
considered technology integration. Technology integration is also
more than just learning technology skills in isolation. For example,
visiting the technology lab to learn how to use Power Point is an
example of learning in isolation. Using technology as an end goal,
or in isolation, is not considered technology integration.
True technology integration occurs when the curriculum drives
the use of technology. So, if the class is learning about the
concept of life cycles, one student’s particular interest may be
about butterflies. The student will then choose to investigate
about the life cycle of a butterfly. With the teacher’s guidance,
the student will engage in internet literacy to conduct research
about the four different stages of life and how long it takes for

S e me s te r II . 2017/2018

a caterpillar to turn into a butterfly, and perhaps extend the
learning by comparing it to a life cycle of a mosquito. During
this process, the teacher may engage the students to learn about
digital citizenship, demonstrating safe, responsible, and legal
use of technology. Technology integration is about learning in
context and using these opportunities to teach new skills.
To demonstrate the student’s findings, the learner must decide
on how to best demonstrate his/her understanding of the life
cycle. Will the student create a Stop Motion Video, write a blog,
or create a website or a slideshow? How will the student use
creativity to best demonstrate his/her new knowledge? This is
the process in which cognitive development takes place.
To close the inquiry cycle, students are asked to reflect on the
learning process. This is the time when students think not only
about what they learned, but also how they learned. What did
they do well, where did they fail, and what do they need or
want to change? At this time, the teacher may further facilitate
and offer different strategies to improve their learning. How do
they feel about the work produced and what are their thoughts
about how they learned? This reflection step allows students
to move from the cognitive to the metacognitive. This final
stage in the inquiry process encourages students to think about
their own thinking and learning process, from thinking about
thinking to knowing about knowing.
There are numerous strategies that our teachers use to support our
principles of teaching and learning. EABH faculty are continuously
engaged in professional development to deepen understanding of
how learning works best, and are always encouraged to take risks
and try out new research-based strategies.
Hopefully, the next time you take this survey, you’ll be able to
better identify how our teachers approach teaching and how
our students engage in learning. And perhaps, you’ll even
be able to identify yourself as a learner and reflect on your
thinking about thinking, and understand how you have made
the transition from the cognitive to the metacognitive about
EABH’s practices.
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MENSAGEM DA DIRETORA
CATARINA SONG CHEN

PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Um de nossos princípios, ou propósitos, afirma que promoveremos
um ambiente estimulante, porém desafiador, que estimule o
desenvolvimento da consciência intelectual e social. Comprometemonos a cumprir este princípio através do aprendizado baseado na
aprendizagem investigativa e na integração tecnológica.

COMO PROMOVEMOS UM AMBIENTE ESTIMULANTE E DESAFIADOR, QUE BUSCA
O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA INTELECTUAL E SOCIAL

Um líder de uma escola internacional (@Brad Latzke) tuitou
recentemente que precisamos de novos indicadores, que vão
além das pontuações em provas, para avaliar mudanças bem
sucedidas, e ele sugeriu pesquisas comunitárias como uma
medida adicional.
Esse pensamento ecoa em minha mente enquanto reflito
continuamente sobre como podemos realizar nossa visão na
sua totalidade para ser o melhor ambiente de aprendizagem em
nosso mundo em constante mudança - um mundo onde a única
constante é a mudança.
Recentemente, convidamos nossos pais a compartilharem sua
percepção sobre o clima e a cultura de nossa escola. A pesquisa
listou várias frases e os pais foram convidados a escolherem
quais delas melhor descrevem o que os professores da EABH
dizem aos seus alunos. Algumas opções foram: “Você está sendo
ensinado”, “Explique seu trabalho”, “Você deveria fazer assim”,
“Você poderia fazer assim”, “Estou interessado em sua resposta”
e “Estou interessado em seu raciocínio.”
Também pedimos aos pais que escolhessem frases que melhor
descrevessem o que os alunos fazem com mais frequência na
escola. As escolhas incluíam ouvir o professor, concluir projetos,
pensar, memorizar, preencher planilhas, trabalhar com os outros,
concluir trabalhos fáceis e fazer apresentações.
Os resultados demonstraram que a compreensão de nossos pais
sobre nossos métodos de ensino era variada e ampla. De um
total de 127 respostas recebidas, coletamos os seguintes dados.
Coisas que o professor do seu filho diz (escolha 4):
• Estou interessado no seu raciocínio (74)
• Explique seu trabalho (69)
• Estou interessado em sua resposta (64)
• Vamos trabalhar sobre (61)
• Você está aprendendo (45)
• Você acertou (45)
• O que você está pensando (44)

Coisas que seu filho está fazendo (escolha 4):
• Trabalhando com outras pessoas (85)
• Pensando (81)
• Fazendo apresentações (67)
• Completando tarefas desafiadoras (50)
• Demonstrando projetos (42)
• Ouvindo o professor (38)
• Escrevendo (33)
Os dados foram coletados de pais cujos filhos estão matriculados
nas turmas de PKI a Grade 12 Por isso, algumas opções de resposta
não seriam aplicáveis a todos os alunos, assim como algumas
expectativas podem não ser adequadas ao desenvolvimento em
todas as idades. No entanto, a intenção geral é medir a compreensão
de nossos pais sobre nossos métodos de ensino e o aprendizado
de seus filhos. Os pais entendem que seus filhos estão envolvidos
no processo de aprendizado e que seu processo de raciocínio é
mais valorizado do que apenas conhecer as respostas? Ou os pais
acreditam que rigor significa obter as respostas certas, fazer muitos
trabalhos e receber muito para casa?
Observando os dados, podemos ver que nossos pais estão cientes
da natureza colaborativa do nosso ambiente de aprendizado e
entendem que valorizamos projetos significativos que envolvem
e motivam os alunos. No entanto, também vejo que os pais
não estão cientes das nossas abordagens de ensino. Mas isso é
completamente normal. Se você não é um professor certificado,
então não esperamos que você entenda a ciência por trás da
arte de ensinar. Na verdade, é preciso um professor altamente
treinado e experiente para entender processos significativos e
executar práticas poderosas baseadas em pesquisas.
Minha intenção aqui é fornecer a você uma pedaço de uma
experiência de aprendizado, compartilhando um dos nossos
seis princípios de aprendizado e destacando duas de nossas
estratégias de ensino para que você possa entender melhor por
que e como envolvemos os alunos no processo de aprendizado.
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O aprendizado baseado em pesquisa é o oposto do aprendizado
passivo. Isso não significa que o aluno espere que o professor
passe conhecimento ou transfira informações. Ao contrário
do modelo tradicional, o aprendizado é ativo e começa pela
investigação de um cenário, com a identificação de um problema
ou, alternativamente, como a palavra ”inquiry” (investigação)
sugere, pode ser acionado propondo-se uma questão.
Em uma sala de aula baseada em investigação, o professor
não estabelece simplesmente um caminho, ou o caminho, para
fazer as coisas e certamente não fornece simplesmente fatos
para os alunos memorizarem. O processo não é um caminho
plano para o conhecimento. É, de fato, confuso, complexo e as
respostas nem sempre são tão óbvias. O professor não é mais o
“entregador” de informações.
Ao invés disso, o professor, primeiro, desperta a curiosidade
para que o aluno tenha sede de mais informações. Esse
gancho é importante porque promove o interesse do aluno
e, consequentemente, o seu engajamento. Também permite
que o professor guie e modele métodos sobre como buscar as
informações que os alunos estão procurando. Depois de pesquisar,
os alunos apresentam um produto final para compartilhar suas
descobertas. Pesquisa e apresentação são dois passos no processo
de investigação que podem envolver a integração tecnológica.
Integração tecnológica é o uso de ferramentas tecnológicas para
aplicar habilidades tecnológicas, a fim de aprender e resolver
problemas. Isso não deve ser confundido com o uso básico de
computadores ou tablets. Usar o dispositivo para simplesmente
ler textos ou aprender a digitar não é considerado integração
tecnológica. A integração tecnológica também é mais do
que apenas aprender habilidades tecnológicas isoladamente.
Por exemplo, ir ao laboratório de tecnologia para aprender
a usar o Power Point é um exemplo de aprendizado isolado.
Usar a tecnologia como objetivo final, ou isoladamente, não é
considerado integração tecnológica.
A verdadeira integração tecnológica ocorre quando o currículo
impulsiona o uso da tecnologia. Então, se a turma está aprendendo
sobre o conceito de ciclos de vida, o interesse particular de um
aluno pode ser sobre borboletas. O aluno, então, decidirá investigar
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sobre o ciclo de vida de uma borboleta. Com a orientação do
professor, o aluno se engajará no letramento digital para conduzir
pesquisas sobre as quatro fases diferentes da vida; sobre quanto
tempo leva para uma lagarta se transformar em uma borboleta
e, talvez, estender o aprendizado, comparando este ciclo ao ciclo
de vida de um mosquito. Durante esse processo, o professor
pode envolver os alunos no aprendizado sobre cidadania digital,
demonstrando o uso seguro, responsável e legal da tecnologia.
Integração tecnológica é sobre aprender em contexto e usar
essas oportunidades para ensinar novas habilidades.
Para demonstrar as descobertas do aluno, o aprendiz deve decidir
sobre a melhor forma de demonstrar sua compreensão do ciclo de
vida. O aluno criará um vídeo em stop motion, escreverá um blog,
ou criará um site, ou uma apresentação de slides? Como o estudante
usará a criatividade para demonstrar melhor seu novo conhecimento?
Este é o processo no qual o desenvolvimento cognitivo ocorre.
Para fechar o ciclo de questionamento, os alunos são convidados
a refletir sobre o processo de aprendizagem. Este é o momento
em que os alunos pensam não apenas sobre o que aprenderam,
mas também sobre como aprenderam. O que eles fizeram bem,
onde eles falharam e o que eles precisam ou querem mudar?
Neste momento, o professor pode facilitar ainda mais e oferecer
diferentes estratégias para melhorar sua aprendizagem. Como
eles se sentem sobre o trabalho produzido e quais são seus
pensamentos sobre como aprenderam? Essa etapa de reflexão
permite que os alunos passem do cognitivo para o metacognitivo.
Esse estágio final do processo de investigação incentiva os
alunos a pensarem sobre seu próprio raciocínio e processo de
aprendizagem, que vai desde pensar sobre o pensamento até
saber sobre o conhecimento.
Existem inúmeras estratégias que nossos professores usam para
apoiar nossos princípios de ensino e aprendizagem. Os professores
da EABH estão continuamente engajados no aperfeiçoamento
profissional para aprofundar a compreensão de como a aprendizagem
funciona melhor, e são sempre encorajados a assumirem riscos e a
experimentarem novas estratégias baseadas em pesquisa.
Esperamos que, na próxima vez que fizer essa pesquisa, você
identifique melhor como nossos professores abordam o ensino
e como nossos alunos se envolvem no aprendizado. E, talvez,
você seja capaz de se identificar como um aprendiz e refletir a
respeito do que é o pensar sobre o pensamento e entender como
você fez a transição do cognitivo para o metacognitivo sobre as
práticas da EABH.
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PYP CONCERT
At the end of the first semester, we held a beautiful concert
featuring our Lower School classes. Students had classes to
rehearse and learn and finally showcased their musical talents,
playing instruments and singing adorable songs to a full audience.

BOARD RETREAT
No final do primeiro semestre, tivemos um lindo concerto com
todas as turmas de Lower School. Os alunos tiveram muitas
aulas para ensaiar e aprender e finalmente apresentaram seus
talentos musicais, usando instrumentos e cantando lindas
músicas para uma plateia cheia.

At the beginning of the semester, EABH hosted a Board Retreat.
John Roberts, a respected international educator who has
experience as a head of school and board member for various
organizations, met with the EABH Board of Directors, the
School Director, and members of the school’s administrative
team. During these two intense days they had generative
conversations and worked on strategic planning.

No início do semestre, a EABH organizou um retiro do Conselho de
Diretores. John Roberts, um respeitado educador internacional que
tem experiência como diretor de escola e como conselheiro de várias
organizações, se encontrou com o Conselho de Diretores da EABH, com
a diretora da escola e com vários membros do time administrativo.
Durante esses dois intensos dias, eles tiveram conversas produtivas e
trabalharam em um plano estratégico.

PYP ASSEMBLY
The PYP Assemblies are a great opportunity for students in
Grades 1 – 5 to share what they learn in class. Sometimes
parents are invited to come and enjoy the performances. This
semester, the Lower School Principal and PYP Coordinator
Ms. Jeanne Péloquin distributed certificates to the students,
according to IB’s PYP Attitudes, highlighting positive actions
taken in a variety of situations.

w w w. eabh. com.b r
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As assembleias do PYP são uma ótima oportunidade para alunos de
Grade 1 a 5 compartilharem seu aprendizado. Algumas vezes, os pais são
convidados a assistir as apresentações. Neste semestre, a Coordenadora
de Lower School e do PYP, Jeanne Péloquin, distribuiu certificados para
todos os alunos, que se referiam às atitudes do PYP, mostrando ações
positivas tomadas pelos alunos em diferentes situações.
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BRAMUN & SAjMUN
18 high school students participated in the Brazil Model United
Nations in Costa do Sauípe, Bahia. Their advisor Ms. Brandi Colvin,
and the chaperones Mr. Leonardo Botaro, Mr. Samuel Ribeiro, and Mrs.
Cláudia Gomes accompanied the students. Special congratulations to:

18 alunos do High School participaram do Modelo das Nações
Unidas, em Salvador, BA. Eles foram acompanhados pela orientadora
Brandi Colvin e pelo professores Leonardo Botaro, Samuel Ribeiro e
Cláudia Gomes. Parabéns especial aos seguintes alunos:

•

Isabela P. and Pâmela O., for their verbal commendation in the
Human Rights Committee, as the delegation of Panama.

•

Isabela P. e Pâmela O., pela menção oral no Comitê de Direitos
Humanos, representando a delegação do Panamá.

•

Giovanna B. and Felipe L., for their honorable mention in the EULAC committee, as the delegation of the Netherlands.

•

Giovanna B. e Felipe L., pela menção honrosa no comitê EU-LAC,
representando a delegação dos Países Baixos.

•

Luisa P., chosen as Best Delegate in the Press Corps committee,
representing the agency of Al Jazeera.

•

Luisa P., escolhida como a melhor delegada no comitê de imprensa,
representando a agência da Al Jazeera.

•

Giovanna B., chosen to be part of the Leadership Team BRAMUN
2019 as the Historical Security Council Vice-Chair.

•

Giovanna B., escolhida para fazer parte da equipe de liderança do
BRAMUN 2019 como vice-presidente do Conselho de Segurança
Histórica.

For the first time, 14 students from Grades 7 and 8 embarked on a
challenge to explore the realm of diplomacy defending different
countries’ positions at the South American Junior Model United Nations
(SAjMUN). Apart from the chaperones, they were accompanied by
two experienced MUN participants, high school students Luisa P. and
Giovanna B. EABH is proud of all the junior MUN members for their
hard work and improvement during the committee sessions. Special
congratulations to:
•

Luma B., for her honorable mention in the Economic
and Social Council.

•

Paula M. and Alice C., for their honorable mention in the
Environmental Committee.

•

Lucas C., for his verbal recognition in the Security Council.

•

Sara J., for being chosen as best speaker in the Economic
and Social Council.

Pela primeira vez, alunos de Grade 7 e Grade 8 participaram do
desafio de explorar o mundo da diplomacia, defendendo as posições
de diferentes países no SAjMUN, o Modelo das Nações Unidas júnior.
Além dos professores, os alunos foram acompanhados pelas alunas
experientes Luisa P. e Giovanna B. A EABH está orgulhosa dos alunos
e de todo o trabalho e desenvolvimento durante as sessões. Parabéns
especial aos seguintes alunos:
•

Luma B. pela menção honrosa no Conselho Econômico e Social.

•

Paula M. e Alice C., pela menção honrosa
no Comitê do Meio Ambiente

•

Lucas C., pela menção oral no Conselho de Segurança.

•

Sara J., por ter sido escolhida como melhor oradora no Conselho
Econômico e Social.
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ART & BOOK FAIR
At EABH we believe the arts are essential in shaping future
adults. We have very creative and artistic students! The music
and drama performances, and the artwork showcased during
the Art Fair are proof of that. This year we hosted our Book Fair
during the same event. With a special Harry Potter decoration,
we sold books for all ages and in different languages.

Na EABH, acreditamos que as artes são essenciais na formação
de futuros adultos. Temos alunos criativos e artistas. As
apresentações de teatro e música e as obras expostas na Feira
de Artes são prova disso. Neste ano, fizemos a Feira de Livros
durante o mesmo evento. Com uma decoração especial do Harry
Potter, vendemos livros em diversas línguas e para várias idades.

w w w. eabh. com.b r
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INTERNATIONAL SCHOOLS MATH LEAGUE

UPPER SCHOOL PROJECT SHOWCASE

This year, we achieved two important results:
Grade 7 students ranked 6th place and Grade
8 ranked 5th place in their categories. A record
of 18 EABH mathletes dedicated part of their
lunchtime every week to develop their math
skills. Congratulations to all!

Just like last year, our students presented assignments and
experiments from a variety of subject areas such as Science,
Geography, English, and History. Parents, students, and staff had
the chance to look at the projects and ask students questions
about their learning.

Assim como no ano passado, nossos alunos apresentaram trabalhos
e experimentos de diferentes disciplinas, como Ciências, Geografia,
Inglês e História. Pais, alunos e funcionários tiveram a chance de ver
projetos e fazer perguntas aos alunos.

Neste ano, atingimos dois importantes
resultados,: o Grade 7 ficou em 6º lugar e os
alunos do Grade 8 ficaram com o 5º lugar em suas
respectivas categorias. Um recorde de 18 alunos
da EABH dedicaram parte do horário de almoço
toda semana para desenvolver suas habilidades
na disciplina. Parabéns a todos!

SPECIAL VISIT – DR. YVONNE CAGLE
Dr. Yvonne Cagle is a NASA astronaut who visited our school
and talked to all our students. She shared a little about her
own history and experiences, and opened space for our students
to inquire about anything. We couldn’t be more proud of the
questions that came from our students. Dr. Cagle was impressed!

A Dra. Yvonne Cagle é uma astronauta da NASA que visitou nossa
escola e conversou com nossos alunos. Ela compartilhou um pouco
de sua história e suas experiências e abriu espaço para que nossos
alunos pudessem fazer perguntas diversas. Não poderíamos estar
mais orgulhosos dos questionamentos feitos por eles. A Dra. Cagle
ficou impressionada!

w w w. eabh. com.b r
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INTERNATIONAL SHOWCASE: FOOD FAIR
Around 800 guests participated in this amazing and delicious
event. The Food Fair had 16 countries offering typical food to
everyone. Some countries such as Indonesia, Mongolia, and
Jordan were featured for the first time. It is great to celebrate
cultural diversity! We also had the traditional Mexican piñata,
and a raffle full of prizes. We would like to thank the Food Fair
Coordinators Fiby Albert and Fernanda Aguilar, as well as the
sponsors for making this great event happen.

Por volta de 800 convidados participaram deste incrível e delicioso
evento. A Feira de Culinária teve 16 países, oferecendo a todos suas
comidas típicas. Alguns países como Indonésia, Mongólia e Jordânia
participaram pela primeira vez. Adoramos celebrar a diversidade
cultural! Também tivemos a tradicional piñata mexicana e uma rifa
cheia de prêmios. Gostaríamos de agradecer às coordenadoras do
evento, Fiby Albert e Fernanda Aguilar, por sua dedicação, e a todos
os patrocinadores, por fazerem o evento acontecer.

w w w. eabh. com.b r
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SPIRIT DAYS AND PEP RALLY
During Spirit Days, students celebrate their school pride by
dressing up in different costumes each day. Spirit Days are held
during the days before our students travel to NR Acampamentos
for an athletic competition against other international schools
at the International Schools Sports League (ISSL).

Durante os Spirit Days, os alunos celebram o espírito escolar,
vestindo-se com fantasias diferentes a cada dia. Os Spirit Days
acontecem nos dias que antecedem a viagem dos alunos ao
NR Acampamentos, onde eles competem contra outras escolas
internacionais no International Schools Sports League (ISSL).

On the athletes’ last day before their trip, we hold a Pep Rally.
This event boosts school pride and introduces the athletes who
will represent EABH. For the first time we had our cheerleaders
performing and they did an amazing job! We always count on
the presence of our mascot, “Hawky, the Hawk,” who amuses
everyone with his dances.

No último dia, antes da viagem dos atletas, organizamos o Pep Rally.
Esse evento serve para aumentar o orgulho da escola e apresentar os
atletas que representarão a EABH. Pela primeira vez, tivemos nossas
cheerleaders se apresentando e elas fizeram um ótimo trabalho!
Sempre contamos com a presença de nosso mascote “Hawky, the
Hawk”, que diverte todo mundo com suas danças.

w w w. eabh. com.b r
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ISSL
Congratulations Hawks and Lady Hawks for participating in another
tournament! Our Lady Hawks are now four times champions in both
Soccer and Volleyball! The boys did a great job and fought hard too.
EABH is proud of our athletes!

GRADE 5 PYP EXHIBITION AND LOCK-IN
Parabéns, Hawks e Lady Hawks, por participarem de mais um
campeonato! As meninas voltaram para casa com o tetracampeonato
no futebol e no vôlei. Os meninos fizeram um ótimo trabalho e lutaram
muito! A EABH tem orgulho de todos os seus atletas!

w w w. eabh. com.b r

“The Primary Years Programme exhibition represents a significant
event in the life of a PYP school and student, synthesizing the
essential elements of the PYP and sharing them with the whole
school community” (Exhibition Guidelines). The exhibition allows
students: to apply their learning from previous years, to reflect upon
their journey as learners, and to empower them to take action in the
community as a result of their learning.

A Mostra do Primary Years Programme é um evento significativo para
os alunos de uma escola PYP, sintetizando os elementos essenciais do
PYP e compartilhando-os com toda a comunidade escolar. (Exhibition
Guidelines). A mostra permite que os alunos: apliquem seu aprendizado
de anos anteriores; reflitam sobre suas jornadas enquanto aprendizes;
e sejam capacitados a agirem em sua comunidade como resultado de
seu aprendizado.

In order to commemorate this important time of the students’
academic life, EABH organized its fourth Lock-In. Students had
the chance to spend a night at the school, enjoying delicious food,
movies and games before sharing breakfast with their parents and
an emotional video. This unforgettable experience was a great
opportunity to bond the class and create great memories.

Para comemorar essa etapa importante da vida acadêmica dos
alunos, a EABH organizou mais um Lock-In. Os alunos tiveram a
chance de passar uma noite muito divertida na escola, com direito a
comidas gostosas, jogos e filme. Na manhã seguinte, eles tomaram
café da manhã com seus pais e assistiram a um vídeo emocionante.
Essa experiência inesquecível foi uma ótima oportunidade para a
turma se unir e criar grandes memórias.
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GRADE 12 – CURIOUS MINDS PROJECT
The Curious Minds Project is a collaboration between EABH seniors and
Masters/Doctorate students in the Microbiology Department at UFMG.
The purpose of the project is to expose our students to college level
research techniques and high tech equipment. The Grade 12 students
visited the UFMG campus and worked in different laboratories.
They participated in hands-on demonstrations of current research
being done by graduate students. We would like to thank Mr. Dave
Ritchie for leading the project and Dr. Walderez Dutra, a member
of our community and former EABH mom, for making this possible.

PKI – ANIMALS

O projeto “Curious Minds” é uma colaboração entre os alunos do Grade
12 da EABH e alunos de mestrado e doutorado do departamento de
Microbiologia da UFMG. O projeto teve como objetivo expor nossos
alunos a técnicas de pesquisas de nível universitário e a equipamentos
modernos. Os alunos da EABH visitaram a UFMG e trabalharam em
diferentes laboratórios.

Our youngest students learned that “animals are important and we
should care for them.” During the Animals Unit, they learned how
animals can contribute to our lives, and about the different types
of animals and how we can care for them. The most fun part of
this learning process was to be able to touch and interact with a
variety of pets.

Nossos alunos mais novos aprenderam que os animais são importantes
e que devemos cuidar deles. Durante a unidade sobre esse tema, eles
aprenderam como os animais podem contribuir com nossas vidas,
quais são os diferentes tipos de animais, e como podemos cuidar
deles. A parte mais divertida deste processo de aprendizado foi poder
tocar e interagir com diferentes animais de estimação.

Eles puderam trabalhar diretamente em pesquisas atuais feitas pelos
alunos da universidade. Gostaríamos de agradecer ao professor Dave
Ritchie por liderar o projeto e à Dra. Walderez Dutra, membro de nossa
comunidade e mãe de ex-aluno da EABH, por fazer o projeto acontecer.

w w w. eabh. com.b r
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PKII JOURNEYS
PKII realized that “we can learn new things from journeys”. During their
Journey unit the children planned trips to many different places. They
went to Alaska, California, Paris, Italy, London, a desert, Disney, and
New York, among other places. The students chose their destinations
and the purpose of their journeys, then decided what to take in their
luggage. They made all the props to create each location visited,
learning new things from each adventure. In this process we realized
how young children can lead their own learning experiences.

GRADE 2 – FOODS
O PKII percebeu que podemos aprender coisas novas em jornadas.
Durante a unidade sobre esse tema, as crianças planejaram viagens
para diferentes lugares. Eles foram até o Alaska, a Califórnia, Paris,
Itália, Londres, um deserto, a Disney, Nova Iorque e muitos outros
locais. Os alunos escolheram os destinos e o motivo da viagem,
decidiram o que colocar na mala, e criaram todo o material para
imitar o local de destino, aprendendo coisas novas em cada aventura.
No processo percebemos como crianças tão jovens podem liderar suas
próprias experiências de aprendizagem.

The students in Grade 2 learned how “advertising and nutrition
can influence the choices people make.” They talked about how
advertising work, and about healthy foods choices and their effects.
Taking a closer look at some of the foods we consume daily, the
students combined their Math skills to find out how much sugar was
in each food. After reading ingredient labels, converting numbers and
measuring sugar, they were shocked to discover how much sugar was
in the foods we love, even salty foods! They used this information to
create a board to share with the rest of the school. Many students,
teachers, and parents were surprised with the results.

Os alunos do Grade 2 aprenderam sobre “como a propaganda e a
nutrição podem influenciar as escolhas que as pessoas fazem”. Eles
conversaram sobre como as propagandas funcionam, sobre a escolha
dos alimentos e seus efeitos. Olhando mais de perto alguns alimentos
que consumimos diariamente, os alunos fizeram uso de suas habilidades
matemáticas para descobrir a quantidade de açúcar presente neles.
Depois de ler rótulos, converter números e medir o açúcar, eles ficaram
chocados com a quantidade de açúcar presente nos alimentos de
que mais gostamos, incluindo alimentos salgados. Toda a informação
adquirida foi colocada em um quadro para compartilhar com toda a
escola. Alunos, professores e pais ficaram surpresos com os resultados.

GRADE 10
Students in Grade 10 used our Science Lab during their Chemistry
class in order to test the conductivity of substances and relate it to
the properties of ionic bonds. The students were also able to apply all
the steps of the scientific inquiry process during their investigation.

w w w. eabh. com.b r
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Os alunos do Grade 10 usaram o laboratório de ciências durante as
aulas de Química para testar a condutividade de algumas substâncias
e relacioná-la com as propriedades das ligações iônicas. Os alunos
puderam também aplicar todas as etapas do processo de investigação
científica durante o trabalho.

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

24

25

GRADES 8 AND 9 - GARDENS
Grade 8 worked all semester to design, plan, and construct a learning
garden to be enjoyed by the whole EABH community. The process
began with the students submitting design proposals based on
a budget provided by the PTA. PYP teachers voted on the designs
and a final plan was created based on their feedback. The final step
consisted of students building the garden and pathways. Throughout
the class, students learned how to use construction tools and showed
great initiative in finding creative ways to use materials, such as
building a table out of old pallets. Each student also created a lesson
plan for a PYP class to help foster real-world learning opportunities.
Grade 9 investigated the future of food production through the
design and construction of miniature hydroponic systems. After an
inspiring visit to the Be Green Urban Farm at Boulevard Shopping,
students applied what they learned to create their own selfsustaining hydroponics. Students had to build a system that would
allow plants to grow in re-circulating water. Throughout the process
the students learned about pH levels, nutrient requirements, and
iterating prototypes. They now have beautiful lettuce, mint, and basil
growing outside the classroom.

SCHOOL LUNCH HERO DAY

O Grade 8 trabalhou durante todo o semestre para desenhar, planejar
e construir um jardim de conhecimento para ser usado por toda a
comunidade da EABH. O processo começou com os alunos entregando
seus projetos baseados no orçamento apresentado pelo PTA. Os
professores do PYP votaram no design e o plano final foi definido de
acordo com o retorno deles. A última etapa consistiu na construção
do jardim e de seus caminhos. Durante as aulas, os alunos aprenderam
como usar ferramentas e mostraram iniciativa ao buscar maneiras
criativas de usar os materiais, como quando criaram mesas com paletes
reaproveitados.. Cada aluno também criou um plano de aula para turmas
do PYP, ajudando-os com oportunidades de aprendizado da vida real.

May 4th is School Lunch Hero Day in the US. The National Honor
Society members decided to prepare a special surprise to our daily
heroes who always add love to their recipes. The whole school
wrote cards and NHS gathered everyone in the canteen to give gifts
and to honor our canteen ladies. Thank you Aline, Lidiany, Hanna,
Margareth, Fabiana, Érica, Luciene, and Eduarda!

Dia 4 de maio é o dia dos heróis do almoço escolar no EUA. Os membros
do National Honor Society decidiram preparar uma surpresa especial
às nossas heroínas que sempre adicionam amor às suas receitas. Toda
a escola escreveu cartões e o NHS reuniu todo mundo na cantina para
entregar presentes e homenagear as meninas da cantina. Obrigado
Aline, Lidiany, Hanna, Margareth, Fabiana, Érica, Luciene e Eduarda!

O Grade 9 investigou o futuro da produção de alimentos por meio
da criação e construção de sistemas hidropônicos em miniatura.
Depois de uma visita inspiradora à fazenda urbana Be Green, no
Boulevard Shopping, os alunos aplicaram o seu aprendizado para criar
hidropônicos sustentáveis. Os alunos tiveram que construir um sistema
que permitisse que as plantas crescessem em uma água reutilizável.
Durante o processo, os esudantes aprenderam sobre níveis de pH,
requisitos de nutrientes e protótipos de repetição. Eles agora têm lindos
pés de alface, hortelã e manjericão crescendo na escola.

NATIONAL HONOR SOCIETY PROJECTS
LACRE DO BEM

More than 150 bottles full of soda caps will
be exchanged for a wheelchair that will be
donated.
Mais de 150 garrafas cheias de lacre de
latinha de alumínio serão trocadas por uma
cadeira de rodas para doação.
EXÉRCITO DO BEM

Food drive that collected donations to be
given to charities.
Alimentos não perecíveis foram arrecadados
e serão doados para comunidades carentes.
UM LEITE SALVA GENTE

Powder milk donation to Associação
Mineira de Reabilitação.
Doação de leite em pó para a Associação
Mineira de Reabilitação.

w w w. eabh. com.b r
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FESTA JUNINA
The traditional celebration, Festa Junina, took place at the
end of May. Our guests dressed in regional clothing, ate corn,
desserts, popcorn, skewers, and enjoyed games and dances
performed by the students.

A tradicional Festa Junina da EABH aconteceu no final de maio.
Nossos convidados vieram fantasiados com roupas típicas, comeram
milho, doces, pipoca, cachorro quente e espetinhos e aproveitaram os
jogos e danças dos alunos.

w w w. eabh. com.b r
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ALUMNI PANEL
The Alumni Panel is a great way to host our former students so they
can share their experiences at EABH and their post high school lives
with our high school students. We had the pleasure to host two
panels with EABH Alumni Guilherme Brumer, João Guilherme Diniz,
Nathalia Cerceau, Gustavo Veloso, Bárbara Matos, Daniela Mineiro,
and Ricardo Valentini. We can’t wait for next year’s panels!

O Painel de Ex-Alunos é uma excelente oportunidade de receber nossos
antigos alunos para que eles possam compartilhar suas experiências
na EABH e na vida depois da escola com os nossos alunos de High
School. Tivemos o prazer de receber os ex-alunos Guilherme Brumer,
João Guilherme Diniz, Nathalia Cerceau, Gustavo Veloso, Bárbara
Matos, Daniela Mineiro, e Ricardo Valentini. Mal podemos esperar
pelos painéis do próximo ano!

GENERAL ASSOCIATION MEETING
AND RE-ENROLLMENT MEETINGS
As everyone knows, our General Association Meeting (GAM) is an
excellent opportunity to see what the school has been doing and
what the plans are for the future. We really appreciate the parents
who took time to be present at this semester’s meeting. As for the
next school year, the GAM will take place once a year, in April. For
this year, we introduced a new mandatory meeting for parents, the
Re-enrollment meetings. The goal of these meetings was to share and
remind everyone about the school’s mission, vision, values, and other
details, making sure we are all together as a community, working
towards the same goals.

GET IN
TOUCH!

Como todos sabem, a Assembleia Geral Ordinária é uma ótima
oportunidade para ver o que a escola tem feito e quais são os planos
para o futuro. Agradecemos a todos os pais que dedicaram seu tempo
para participar da reunião deste semestre. A partir do próximo ano
letivo, a reunião acontecerá uma vez por ano, em abril. Neste ano,
introduzimos uma nova reunião obrigatória para os pais, a reuniões de
rematrícula. O objetivo das reuniões era de compartilhar e relembrar
a todos sobre a missão, a visão, os valores e outros detalhes sobre a
escola, garantindo que todos estejam juntos como uma comunidade e
trabalhando em busca dos mesmos objetivos.

FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana

INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

TWITTER
@eabh

LINKEDIN
company/escola-americana-de-belo-horizonte
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