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This article was originally published in Jornal da Cidade in November 2018.
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BILINGUAL EDUCATION MAKES ITS WAY
INTO TRADITIONAL SCHOOLS
DIRECTOR OF THE AMERICAN SCHOOL OF BELO HORIZONTE CLARIFIES THE DIFFERENCES
BETWEEN THE TRADITIONAL BRAZILIAN AND INTERNATIONAL MODELS OF EDUCATION

The internet and globalization have increased parents’ interest in
bilingual schools to expose their children to a second language
and help them be more prepared to face a competitive job
market in the future. This educational trend has strengthened
to the point that even the traditional schools of Belo Horizonte
have begun to introduce a bilingual structure in their curriculum.
According to the most recent school census by MEC, Brazil has
around 40,000 private schools, making up 21% of all schools in
Brazil. The Brazilian Association of Bilingual Education (Abebi)
estimates that up to 3% of these schools (1200) have some
bilingual teaching in their curriculum. As demand has grown,
parental doubts have arisen about the differences and benefits
of bilingual education and how to choose the most appropriate
school for the needs of the child. In this interview with Jornal da
Cidade, the director of the American School of Belo Horizonte,
Catarina Song Chen, explains each of the models and the
aspects parents should consider when searching for more global
education for their children.

Jornal da Cidade: What are the main differences between a
bilingual education and an international education?
Catarina Song Chen: Many bilingual schools teach English, or
a second language they have adopted, during a single class,
or about one hour a day. In some bilingual schools, students
learn English in isolation, rather than as part of the context
of a specific school subject of instruction. Additionally, the
curricular criteria for this second language study are the same
as in conventional schools. But an international school, like the
American School of Belo Horizonte, follows the calendar and
curriculum of its adopted country, in addition to the curricular
criteria of the country in which it is located. Our students
study language and other school subjects in English full time.
Students in international schools are immersed in a holistic
learning experience, not language learning in isolation, as if it
were something separate or disconnected.

So, would you say that studying in an international environment
and studying in a bilingual school are completely different?
Certainly. In international schools, the instructional plan goes
beyond what is required by the Ministry of Education. In addition
to traditional content such as Portuguese, Brazilian History and
Math, we offer Entrepreneurship (Business/Finance), Robotics,
Programming, Art, Music, Mandarin, Spanish, and other courses.
Our curriculum is complex and expansive. Students also learn
about character development and other interpersonal skills
such as digital citizenship. The objective is to educate, impart
knowledge, and prepare students academically, but also to
encourage them to be creative, innovative, and reflective. Our
students also learn Portuguese, along with other school subjects
that are required in the Brazilian curriculum to be studied in
Portuguese. We cultivate world citizens in an international
environment, in which 18 different nationalities interact on
a daily basis. This is a unique experience that allows students
to navigate different worlds, and expands their vision of
other cultures, while they are still developing cognitive and
intellectual abilities.
In a bilingual school, students can learn two languages. In the
international school, students learn up to how many languages?
How does this have a positive impact on learning?
In international schools, after students have a command of two
languages, a third or fourth language (Spanish and Mandarin)
are introduced so students may begin the process of becoming
polyglots by the time they graduate. Studies show, as do our
own assessments, that our students have a greater proficiency
in their native language when they learn a second or third
language. Having proficiency in multiple languages contributes
to the development of self-esteem, conflict resolution,
interpersonal skills, and provides an advantage in relation to
professional and academic opportunities. We want our students
to be excellent communicators.
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How can bilingual and international education advance the
professional future of a student?
Bilingual education absolutely provides advantages for a
student’s future career; in fact, fluency in more than one
language is practically a requirement within multinational
companies. In light of this, the best way to obtain proficiency in
another language is to be immersed in it daily, just as a student
experiences in an international school.
What tips would you give to a parent who is searching for a
bilingual or international education for his or her child?
It is important to consider what criteria will help you evaluate
the ideal school for your child. It’s easy to ignore the difference
between a “good school” and a “right school” when searching
for a school. What might be a good school is not necessarily
the right school for your particular child. The majority of
schools are based on an established mission and values. If the
pedagogical curriculum and methods of teaching and learning
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are aligned with the mission and vision of the school, then it’s
a good school, because it delivers on what it promises. Parents
that are not familiar with the educational practice of a school
might not know enough to determine whether these things
are aligned. In order to evaluate the quality of a school, it’s
recommended to verify its credentials, authorizations, and
affiliations. These basic premises won’t guarantee that a school
is right for your child, so three additional elements can serve as
points of reference: values, curriculum, and environment. The
values of a school should correspond to your family’s values.
The pedagogical plan should be aligned with its teaching and
learning practices and should undergo rigorous and authentic
evaluation. And the environment in which you want your child
to study is of extreme importance. In the end, the majority of
a student’s life is spent in school, therefore the student will be
directly influenced by his/her classmates and impacted by his/
her teachers. We should always ask ourselves: do we want to
build world citizens prepared for life or citizens that are simply
fluent in another language?
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MENSAGEM DA DIRETORA
CATARINA SONG CHEN

Este artigo foi publicado pelo Jornal da Cidade em novembro de 2018.

ENSINO BILÍNGUE SE CONSOLIDA
ATÉ EM COLÉGIOS TRADICIONAIS
DIRETORA DA ESCOLA AMERICANA DE BH ALERTA PARA AS DIFERENÇAS
DO MODELO PRATICADO NO BRASIL E O INTERNACIONAL

A internet e a globalização aumentaram o interesse dos pais por
escolas bilíngues para que seus filhos tenham uma vivência em
um segundo idioma e estejam mais preparados para enfrentar futuramente o concorrido mercado de trabalho. Essa forte tendência
educacional vem se consolidando a ponto de escolas tradicionais
de Belo Horizonte passarem a implantar uma estrutura bilíngue.
De acordo com o último censo escolar do MEC, o Brasil tem cerca
de 40 mil escolas privadas, 21% das 184,1 mil unidades brasileiras. A Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) estima que,
no máximo, 3% dessas particulares (1,2 mil) tenham hoje algum
ensino bilíngue.
Na mesma proporção que a demanda vem crescendo, aumentam
as dúvidas dos pais sobre as diferenças entre educação bilíngue e
internacional, e como escolher aquela que será mais adequada às
necessidades dos filhos. O JC conversou com a diretora da Escola
Americana de Belo Horizonte, Catarina Song Chen, americana, que
mora na capital mineira desde 2007, para esclarecer cada um dos
modelos e os aspectos que os pais devem considerar na busca por
um ensino mais universal.
JC: Quais são as principais diferenças entre uma
educação bilíngue e internacional?
Catarina Song Chen: A maioria das escolas bilíngues ensinam
apenas a língua inglesa ou um segundo idioma que tenha sido
adotado, durante aproximadamente 1 hora por dia ou até menos.
Em algumas escolas bilíngues, estudantes costumam aprender o
inglês isoladamente, e não dentro do contexto de uma disciplina.
Além disso, os parâmetros curriculares são os mesmos das escolas
convencionais. Já as escolas internacionais, como a Escola Americana de Belo Horizonte, vinculada ao Departamento de Estado dos
EUA, única do estado certificada pelo AdvancED and International
Baccalaureate como uma Escola do Mundo IB (programa que permite o trânsito do aluno por instituições acadêmicas de diferentes partes do mundo), seguem os calendários e currículos do país
que adota, neste caso o americano, além do currículo nacional
onde está localizada. Nossos alunos aprendem a língua inglesa
e outras disciplinas em inglês em horário integral. Os estudantes
das escolas internacionais estão imersos em uma experiência de

aprendizagem sob uma abordagem holística, e não isolada como
algo separado ou complementar.
JC: Podemos então afirmar que a vida escolar em um ambiente
internacional e em um bilíngue é completamente diferente?
Catarina Song Chen: Certamente! Nas escolas internacionais, o
plano de ensino vai além da grade estabelecida pelo Ministério
da Educação. Além do conteúdo tradicional, como Português,
História do Brasil e Matemática, oferecemos Empreendedorismo
(Negócios/Finanças), Robótica, Programação, Arte, Música, Mandarim, Espanhol e outras. O currículo é complexo e abrangente.
Os alunos também aprendem sobre formação de caráter e outras habilidades interpessoais como cidadania digital. O objetivo é
educar, transmitir conhecimentos, preparar os estudantes academicamente, mas também instigá-los a serem criativos, inovadores
e reflexivos. Eles também aprendem a língua portuguesa, assim
como outras matérias obrigatórias do currículo brasileiro, em português. Na EABH, formamos cidadãos do mundo em um ambiente
internacional, no qual 18 nacionalidades convivem diariamente.
Essa é uma experiência única que faz com que naveguem mundos
diferentes e ampliem a visão de outras culturas, enquanto desenvolvem habilidades cognitivas e intelectuais.
JC: Enquanto na escola bilíngue o estudante aprende dois idiomas,
na internacional ele pode aprender até quantos? Como isso é
trabalhado para que impacte positivamente no aprendizado?
Catarina Song Chen: Nas escolas internacionais, como a nossa,
após os alunos dominarem as duas línguas, uma terceira e quarta
língua (espanhol e mandarim) são introduzidas para que eles se
tornem poliglotas até o momento da sua formatura. Pesquisas
comprovam, assim como as nossas avaliações, que os nossos alunos têm uma proficiência maior em sua língua nativa quando
aprendem uma segunda ou terceira língua. Ter proficiência em
múltiplas línguas contribui para o desenvolvimento da autoestima, das habilidades de resolução de problemas, habilidades interpessoais e lhes dá uma vantagem em relação a oportunidades
profissionais e acadêmicas. Queremos que nossos alunos sejam
grandes comunicadores!
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JC: Como a educação bilíngue e
internacional podem impulsionar o futuro
profissional do aluno?
Catarina Song Chen: O ensino bilíngue traz
vantagens para a futura carreira do aluno, afinal, é quase uma exigência de grandes companhias que o candidato tenha fluência em
dois idiomas. No entanto, a melhor maneira
de dominar uma outra língua é estar imerso
no seu ambiente durante todo o dia, como um
aluno vivencia em uma escola internacional.
JC: Quais dicas você daria para um pai que
está em busca de um ensino bilíngue ou
internacional para o seu filho?
Catarina Song Chen: É importante considerar
quais critérios servem para, efetivamente, avaliar a escola ideal para seu filho. A comparação entre a escola boa e a certa é comumente
esquecida quando se procura uma escola. O
que faz uma escola boa não necessariamente
a faz certa para o seu filho, em particular. A
maioria das escolas se baseia em valores e missões estabelecidos. Se o currículo pedagógico
e método de ensino e aprendizagem estão alinhados com a missão e visão da escola, então
ela é boa, pois entrega o que promete. Pais que
não estão dentro da atividade educacional podem não ter conhecimento prévio necessário
para determinar a autenticidade desse alinhamento. Para ajudá-los a avaliar a qualidade da
escola, é recomendado que verifiquem credenciamentos, autorizações e afiliações. Somente
essas premissas básicas não vão garantir que
a escola seja a certa para o seu filho, então
três elementos podem servir como referência:
valores, currículo e ambiente. Os valores da escola devem corresponder aos de sua família. O
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programa pedagógico deve estar alinhado com o ensino e a aprendizagem oferecidos
e deve prover avaliações autênticas e rigorosas. E o ambiente em que você quer que
seu filho estude é de extrema importância. Afinal, a maior parte da vida de um estudante se passa dentro da escola, portanto ele será diretamente afetado pela influência de colegas e pelo impacto dos professores. É sempre importante nos perguntar:
queremos formar cidadãos do mundo preparados para a vida ou apenas cidadãos com
fluência em um outro idioma?
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NEW FAMILY ENGAGEMENT MEETING

BRAZILIAN INDEPENDENCE DAY

As a way to engage and connect with our newest
EABH Families, we hosted a special meeting with our
School Director, Catarina Chen. This is a great way
to know each other and to better understand the
families’ adaptation into our village.

We celebrated the Brazilian Independence Day with different
performances. Upper school students sang the national anthem
and prepared a performance that made us reflect about elections.
They also prepared a video that explored differents aspects of
Brazilian culture. Our drama teacher, Carolina Amaral, recited a
poem from Vinícius de Moraes, and at the end, everybody went
up to the stage at the soundtrack of “Jack Soul Brasileiro” by
Lenine. It was great!

Como forma de nos envolvermos e nos conectarmos
com nossas novas famílias da EABH, realizamos uma
reunião especial com a diretora da escola, Catarina
Chen. Esta é uma ótima maneira de conhecermos
uns aos outros e entender melhor a adaptação das
famílias em nossa comunidade.

Celebramos o Dia da Independência do Brasil com diferentes
apresentações. Alunos do Ensino Médio cantaram o hino
nacional e prepararam uma performance que nos fez refletir
sobre as eleições. Eles também editaram um vídeo que explorou
diferentes aspectos da cultura brasileira. Nossa professora de
teatro, Carolina Amaral, recitou um poema de Vinícius de Moraes
e, no final, todos subiram ao palco ao som da trilha sonora de
“Jack Soul Brasileiro” de Lenine. Foi ótimo!

FATHER’S DAY
The PKI fathers were invited to school to celebrate Father’s Day.
They enjoyed an activity together followed by a picnic.

Os pais das turmas de 3 anos foram convidados para virem à
escola para celebrar o Dia dos Pais. Eles participaram de uma
atividade e, depois, aproveitaram um delicioso piquenique.

w w w. eabh. com.b r
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FAMILY DAY
What a great day! Our families practiced their sports skills and
had a lot of fun! Congratulations to the Blue Team for their win
of that event! Don’t forget that every event helps your team
gain points for the year-long House Tournament.

Que ótimo dia! As famílias aproveitaram para praticar suas
habilidades esportivas e se divertiram muito! Parabéns ao time
Azul pela vitória nesse evento! Não se esqueça de que todos
os eventos ajudam seu time a ganhar pontos para o “House
Tournament”, que dura o ano todo.

w w w. eabh. com.b r
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SPIRIT DAYS, PEP RALLY, AND ISSL - SEASON I
We celebrated our school pride during the Spirit Days. On the day
of the trip to Nosso Recanto, we hold our traditional Pep Rally,
introducing the athletes to the community. Congratulations
Hawks and Lady Hawks for participating in the ISSL - Season I.
Our students did a great job and fought hard too. EABH is proud
of our athletes!

Celebramos o orgulho da nossa escola durante o Spirit Days. No
dia da viagem para o Nosso Recanto, realizamos o tradicional
Pep Rally, apresentando os atletas à comunidade. Parabéns aos
Hawks e Lady Hawks por participarem do ISSL - 1ª Temporada.
Nossos alunos fizeram um ótimo trabalho e se esforçaram
bastante. A EABH tem orgulho dos seus atletas!
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SAAGE HALL INAUGURATION
The assemblies and tours were a success. During three days in
October, we completed 20 successful tours, learned about our
students’ vision, wishes, and dreams for our new building, and
began to develop a collective meaning for SAAGE Hall. All classes
have also been challenged to engage with our school’s Foundational
Documents, to further investigate and understand the meaning of
SAAGE for our school. The celebration was a blast!
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As assembleias e visitas ao novo espaço foram um sucesso. Durante
três dias em outubro, realizamos 20 visitas em grupo, aprendemos
sobre a visão de nossos alunos, seus desejos e sonhos para o
novo prédio e começamos a desenvolver um significado coletivo
para o SAAGE Hall. Todas as turmas também foram convidadas
a trabalharem com os documentos estratégicos da EABH, para
investigarem e entenderem melhor o significado de SAAGE para
nossa escola. A celebração foi um arraso!
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KNOWLEDGE BOWL

TEACHER APPRECIATION
Be our guest! We invited the whole staff to celebrate Teacher’s
Day during an afternoon tea. To demonstrate our love and
gratitude, we toasted them with our brand new mug!

Seja bem-vindo! Reunimos toda a equipe para celebrar o Dia do
Professor durante um chá da tarde. Para demonstrar nosso amor
e gratidão, fizemos um brinde coletivo com nossa nova caneca!

Giovanna B., Henrique U., Caio K. and Carlos Eduardo G. participated
in the AASSA Knowledge Bowl Tournament, at the Nido de
Aguilas in Santiago, Chile. The tournament consists of questions
and answers about general knowledge among the teams from
the American Schools in South America. EABH wants to make a
tradition of participating in this event in the years to come.

Giovanna B., Henrique U., Caio K. e Carlos Eduardo G. participaram
do AASSA Knowledge Bowl Tournament, na escola Nido de Aguilas,
em Santiago, no Chile. O torneio consiste em jogos de perguntas
e respostas sobre conhecimentos gerais entre as equipes das
escolas americanas da América do Sul. A EABH pretende tornar
uma tradição a presença neste evento nos próximos anos.

PYP ASSEMBLIES
Students from Grades 1-5 meet every week, alternating classes. We call this weekly
event our PYP Assembly. On the day, our students have the opportunity to share
what they learn in classes,perhaps with a performance or a game created by our own
students. We also celebrate the IB’s PYP Attitudes distributing certificates to couple
of students from each class, and the teachers have the opportunity to share with the
audience the reasons for choosing that specific student.
Alunos do 1° ao 5° ano se encontram todas as semanas, alternando as turmas.
Chamamos este evento semanal de PYP Assembly. Neste dia, os alunos têm
a oportunidade de compartilhar o que aprendem nas aulas, seja com uma
performance ou um jogo criado pelos próprios alunos. Também comemoramos as
atitudes do PYP do IB por meio de certificados para alguns alunos de cada turma
e os professores têm a oportunidade de compartilhar com o público as razões que
os levaram a escolher aqueles alunos.

w w w. eabh. com.b r
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HALLOWEEN
What a spooky Halloween! Our students had fun during the trick or
treats and the games organized by our teachers and the PTA. The
costumes were so creative that the judges had difficulty selecting the
best one during the costume contest. Upper school students organized
a very scary haunted hospital. The Student Council celebrated
Halloween by holding a “Spooky Door” contest, during which US
students decorated their advisory doors the scariest way possible.

O Dia das Bruxas foi assustador! Nossos alunos se divertiram durante
a brincadeira de travessura ou gostosura e os jogos organizados por
nossos professores e pelo PTA. As fantasias estavam tão criativas que os
juízes tiveram dificuldade em selecionar a melhor durante o concurso.
Alunos do Ensino Médio organizaram um hospital assombrado de dar
medo. O Grêmio Estudantil celebrou o Dia das Bruxas promovendo um
concurso da porta assustadora - “Spooky Door” -, no qual estudantes,
a partir do 6º ano, decoraram as portas dos professores da maneira
mais assustadora possível.

w w w. eabh. com.b r

S e me s te r I . 2018/2019

FYI
F OR YOUR INF OR MATION

16

17

TALENT SHOW
Every year our Talent Show gets better and better! We saw
amazing talent in music, dance, drama, and much more. Our
PTA worked really hard to put together an awesome show.
Thanks to Pomodori Pizza for sponsoring this great event!

GRADE 3 - EARTH
A cada ano, o Show de Talentos fica melhor! Assistimos a
apresentações incríveis de música, dança, teatro e muito mais. O
PTA trabalhou muito para montar um show incrível! Agradecemos
também à Pomodori Pizza por patrocinar este grande evento!

3rd Graders took a trip to Gruta Rei do Mato to learn about the ways
the Earth transforms slowly over time. They were able to see first
hand how Earth can change over thousands of years and observe the
amazing formations created by water, wind, plants, and animals.

O 3º ano do Ensino Fundamental fez uma excursão à Gruta Rei do
Mato para aprender sobre mudanças lentas da Terra. Eles puderam
ver, em primeira mão, como a Terra pode mudar ao longo de milhares
de anos e conferir todas as incríveis formações criadas pela água, pelo
vento, pelas plantas e pelos animais.

GRADE 12 - CALCULUS
High School seniors have the option to take Statistics or AP Calculus
AB for math. During calculus classes, students worked at making
connections between first and second derivatives and the original
function. It makes our brains hurt with all the thinking!

w w w. eabh. com.b r
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Alunos da 3ª série do Ensino Médio têm a opção de fazer aulas de
Estatística ou Cálculo Avançado nas aulas de matemática. Durante as
aulas de Cálculo, eles trabalharam para fazer conexões entre primeira
e segunda derivadas e a função original. Nosso cérebro dói só de
pensar em tanto raciocínio!
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KNDG FIELD TRIP TO CRECHE 1º DE MAIO
As part of their unit of inquiry about relationships, our KNDG students
have asked to create friendships with students at a different school.
So they went on a field trip to Creche Primeiro de Maio in Vila Vista
Alegre, BH. They made their own playdough, enjoyed a performance,
and had a lot of fun!

Como parte da unidade de pesquisa sobre Relacionamentos, os alunos
da turma de 5 anos pediram para fazer amizades com alunos de
uma escola diferente. Então, eles foram em uma excursão à Creche
Primeiro de Maio, no bairro Vila Vista Alegre, em Belo Horizonte. Eles
fizeram sua própria massinha, assistiram uma apresentação e se
divertiram muito!

GRADE 4 EXPLORERS
During their Unit of Inquiry, “Why explorers explore”, our Grade 4
students shared their knowledge and unleashed their creativity at
their own wax museum. From Neil Armstrong to Columbus, they
were all amazing!

Durante a sua Unidade de Questionamento, “Por que os exploradores exploram”, nossos alunos do 4° ano compartilharam seus
conhecimentos e liberaram sua criatividade em seu próprio museu de cera. De Neil Armstrong a Colombo, todos foram incríveis!

PARENT’S COFFEE
During the first semester, we hosted four Parent Coffees - College
Counselling/SAT, BR Program, MYP/AP, and PYP. These coffees are
great opportunities for parents to get to know more about our
different programs and clear all the doubts they may have. Next
time, do not forget to participate!

w w w. eabh. com.b r
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Durante o primeiro semestre, organizamos quatro Cafés com os
Pais - Preparação para vida universitária/SAT, Programa Brasileiro,
MYP/AP e PYP. Esses cafés são ótimas oportunidades para os pais
conhecerem mais sobre nossos diferentes programas e esclarecerem
todas as dúvidas. Da próxima vez, não deixe de participar!
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FRIENDLY MATCHES
EABH hosted several games throughout the semester. The idea of
the program is to help boost school spirit and get the community
involved with EABH´s athletic programs. 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.

MUN
A EABH sediou vários jogos ao longo do semestre. A ideia do
programa é ajudar a impulsionar o espírito escolar e envolver a
comunidade nos programas esportivos da EABH. Queremos dar
aos pais a oportunidade de assistir a seus filhos em ação e também
queremos aumentar a exposição do Junior Varsity ao esporte,
realizando jogos amistosos com escolas/clubes locais.

Our MUN club members participated in two conferences this semester,
the SPMUN, the Model United Nations conference that took place in
São Paulo,and the BSBMUN IV, in Brasília. In São Paulo, our students
had the best time during the conference and some were awarded for
their remarkable participation on their committees! Our students,
Adrian Uhlig (9th grade) and Amartya Singh (9th grade), representing
the delegation of France in the Economic and Social Council, won an
Honorable Mention. Our senior Giovanna Barreto also did an amazing
job as vice-chair of the Historical Security Council committee.

In Brasília, our students had the opportunity to debate important topics
in their committees and also to visit the Brazilian National Congress!
Some of our students were outstanding and for that, received awards
from their chairs. Marcela Ortiz (11th grade) and Isabela Padilha
(11th grade), who represented France in the Security Council, won an
Honorable Mention. Mohamed Alkawaja, who represented Brazil in
the UN Office on Drugs and Crime, earned a verbal commendation.
The upper school teachers Leonardo Botaro and Brandi Colvin were
the chaperones for these incredible trips that enriched MUN members
academic experience.

Nossos membros do clube MUN participaram de duas conferências
neste semestre, a SPMUN, conferência do Modelo das Nações
Unidas que aconteceu em São Paulo, e a BSBMUN IV, em Brasília.
Em São Paulo, nossos alunos tiveram o melhor tempo durante a
conferência e alguns foram premiados por sua notável participação
em seus comitês! Nossos alunos Adrian Uhlig (9º ano) e Amartya
Singh (9º ano), representando a delegação da França no Conselho
Econômico e Social, ganharam uma Menção Honrosa. Nossa aluna
da 3ª série do Ensino Médio, Giovanna Barreto, também fez um
trabalho incrível como vice-presidente do comitê de Segurança
Histórica. Já em Brasília, nossos alunos tiveram a oportunidade de

debater temas importantes em seus comitês e também de visitar
o Congresso Nacional! Alguns de nossos alunos se saíram muito
bem e, por isso, receberam prêmios pelo seu desempenho. Marcela
Ortiz (2ª série do Ensino Médio) e Isabela Padilha (2ª série do Ensino
Médio), que representaram a França no Conselho de Segurança,
ganharam Menção Honrosa. Mohamed Alkawaja, que representou
o Brasil no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime,
ganhou uma recomendação verbal. Os professores do Ensino Médio,
Leonardo Botaro e Brandi Colvin, foram os acompanhantes destas
incríveis viagens que enriquecem a experiência acadêmica dos
nossos alunos.

BAKE SALE
To raise funds for a variety of projects, our PTA promotes every
month a Bake Sale and Mini Bake Sale. These events engage
students and parents from different grades. Thank you to all
talented bakers and helpers for their amazing team work!

Para levantar fundos para projetos variados, o PTA promove, todos os
meses, o Bake Sale e o Mini Bake Sale. Esses eventos envolvem alunos
e pais de diferentes séries. Agradecemos a todos os confeiteiros e
ajudantes pelo incrível trabalho em equipe!
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LEADERSHIP CONFERENCE
Student leaders from various school clubs participated in Leadership
Day in September. Students learned about positive aspects of
change, traits of great leadership, effective communication, and
finding common ground to be an effective leader.

GRADE 2

Líderes estudantis de vários clubes da escola participaram do Dia
da Liderança em setembro. Os alunos aprenderam sobre aspectos
positivos da mudança, traços de grandes líderes, comunicação
eficaz e como trabalhar para ser um líder eficaz.

Grade 2 students investigate the design of bridges in a STEM
activity to build a bridge with popsicle sticks and clothespins to
launch the Unit of Inquiry, “How the World Works.”
Another activity developed was students read with a partner to
enjoy a good book and build fluency. While studying Brazilian
biomes, they talked about the culture of each biome. During
study of the Pantanal, they discovered that farmers used to call
cattle using the berrante. So, a peer brought one to show the
class how it works.

Alunos do 2º ano investigaram o design de pontes em uma atividade
STEM para construir uma ponte com palitos de picolé e prendedores
de roupa para inaugurar a Unidade de Questionamento “Como o
mundo funciona”. Outra atividade desenvolvida foi a leitura com um
parceiro para desfrutar de um bom livro e trabalhar a fluência.
Ao estudar os biomas brasileiros, o grupo falou sobre a cultura de
cada bioma. Durante o estudo do Pantanal, eles descobriram que os
agricultores costumavam chamar o gado usando o berrante. Então,
um colega trouxe um para mostrar para a turma como funciona.

SENIORS ENGAGEMENT
We have been celebrating our seniors every month throughout
the semester. From notes on the lockers, seniors’ table reserved in
the cafeteria, seniors’ designed t-shirt, and a family meal during
our Thanksgiving Celebration. Our students make us proud with
their efforts and achievements. We appreciate who they are, and
all of their potential. We are just in the middle of their last year,
but we already know we will miss them so much!

Estamos celebrando os nossos alunos da 3ª série do Ensino Médio
todos os meses ao longo do semestre. Bilhetinhos nos armários,
mesa reservada na cantina, camisetas customizadas e uma
deliciosa refeição em família durante nossa Celebração do Dia de
Ação de Graças. Nossos alunos nos deixam orgulhosos com seus
esforços e conquistas. Apreciamos quem eles são e todo o seu
potencial. Estamos no meio do ano, mas já sabemos que sentiremos
muita falta deles!
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THANKSGIVING
We enjoyed a great Thanksgiving lunch on Wednesday, November
21. Thanks to everyone from our sweet community who joined
us, the kitchen staff for preparing this great traditional meal,
and the parents for helping with the decorating! We are grateful
for being part of this great village!

Desfrutamos de um grande almoço de Ação de Graças na
quarta-feira, dia 21 de novembro. Agradecemos a todos da nossa
querida comunidade que conseguiram se juntar a nós, à equipe
da cozinha, que preparou esta deliciosa e tradicional refeição, e
aos pais, que nos ajudaram com a decoração! Somos gratos por
fazer parte desta maravilhosa aldeia!
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CLASS WITHOUT WALLS TRIP
The Class Without Walls trip for students from Grades 6-8
visited Petrópolis, also known as The Imperial City. History, art,
and biology were some of the subjects our students explored
during the trip.

EABH DAILY LIFE

A Excursão para Estudo do Meio para alunos do alunos do 6º
ao 8º ano visitou Petrópolis, também conhecida como A Cidade
Imperial. História, arte e biologia foram alguns dos assuntos que
nossos alunos exploraram durante a viagem.
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NHS
The National Honor Society is a distinguished organization based
on four criteria: Scholarship, Leadership, Service, and Character.
Parents, staff, and students participated in the induction
ceremony on the new NHS members. Congratulations!

A Sociedade Nacional de Honra é uma organização distinta baseada
em quatro critérios: desempenho acadêmico, liderança, serviço e
caráter. Pais, funcionários e alunos participaram da cerimônia de
posse dos novos membros do NHS. Parabéns!

VALENTINE’S DAY 2019
We have chosen February 14th, Valentine’s Day, to inaugurate our
brand new SAAGE Hall and to launch the EABH Future Program.
The meaning of this day in American culture is a day to express our
love and affection to those who are dear to us and to celebrate our
friendships. The focus of this event is to present EABH´s future and
celebrate the inauguration of SAAGE Hall. We invite all parents to
join us to visit this new space and celebrate this very special occasion.
Escolhemos o dia 14 de fevereiro para inaugurar o nosso mais novo
espaço SAAGE Hall e lançar o Programa “EABH Future”. O significado
deste dia na cultura americana é um dia de expressar amor e afeto
aos entes queridos e celebrar as amizades. O foco do evento é
apresentar o futuro da EABH e celebrar a inauguração do SAAGE Hall.
Convidamos a todos os pais para conhecerem este novo espaço e
comemorar conosco este momento tão especial.

Please RSVP by clicking on the QR code.
Favor confirmar presença pelo QR code.

GET IN
TOUCH!

FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana

INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

TWITTER
@eabh

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