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Dear Parents,
The 2020-2021 school year is fast approaching, and we hope that you are just as excited as we are about
starting our new school year. Our new and returning teachers will begin teacher in-service on July 27 in
preparation for the start of the ﬁrst semester.
At this current moment, the local government authorities have not yet shared guidelines about possible return
dates for schools. We understand this may cause unease for parents, especially since the adults in our
community need to properly plan for our respective jobs and make accommodations at home to support
learning.
Although we do not have any control over school reopening dates, immigration status, and travel restrictions,
we can control how teaching and learning will look at EABH on August 3, 2020.
MODEL 3 – DISTANCE LEARNING
In an eﬀort to support our parents with life planning and making the appropriate accommodations at home to
support the start of classes, EABH has decided to begin the school year with Distance Learning. This
strategic decision is made taking into consideration the following multiple interdependent factors.
• Pending local government approval to return to campus (See EABH Connect, page 9)
• New international faculty awaiting entry access to Brazil
• EABH school structure preparedness for reopening based on local authority guidelines
• EABH readiness for ﬂuid transition between learning models; Model 1 (face-to-face
learning), Model 2 (hybrid learning), and Model 3 (distance learning)
Our plan is to prepare all of our new and returning students with distance learning so that when we are
allowed to transition to a hybrid learning environment, or have to transition back to distance learning, we’ll be
prepared to continue learning with seamless progression.
Some may be wondering if we could postpone the start of the school year until the local authorities allow us to
return to face-to-face learning. Given what we’ve learned from other schools’ experience, we believe it’s too
risky to take this chance. At the moment, we do not have a deﬁnite date as to when we can return to school
and do not want to prolong our downtime. Students must continue their education with or without the
pandemic. Also, delaying the start of school would mean running the risk of the school year to end in July or
August. This could pose a serious disadvantage and risk for our students who are considering university
admissions or summer studies abroad. Our school calendar follows the northern hemisphere calendar
precisely to support our students who pursue international studies.

Even in this moment of uncertainty, EABH will continue to deliver quality education. We remain
strongly committed to the EABH Village and primarily our students; their education and wellbeing is
our number one priority.
Our ﬁrst three months of distance learning (mid-March to mid-June) were implemented as an
emergency response to the new Coronavirus. During this time, we implemented online pedagogy
methodologies based on research, best practice, and recommendations of lessons learned from
other international schools around the world who also transitioned to distance learning weeks
before we did. During this process, we met continuously with teachers and reﬂected on our practice.
We also conducted surveys and spoke with students and parents to collect insightful observations.
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We took everyone’s input and lessons learned from the last three months into consideration as we reviewed and
made changes to distance learning methodologies. We have reviewed and modiﬁed our program, and are
pleased to announce that EABH ONLINE has been upgraded!
EABH ONLINE 2.0 will oﬀer more synchronous experiences for our students. We will boost more direct teacher
contact time and embed social and emotional wellbeing components into our teaching and learning. While we
are mindful of the eﬀects of too much screen-based learning, such as lack of focus or dependence, we also
believe that at this moment learning content matters more than the hours of screen time. We will tread carefully to
oﬀer the right balance.
Our school’s experiential learning methodologies are integral to the principles of the International
Baccalaureate. IB teachers facilitate, they instruct less and guide more as students engage in the discovery
process. We will tailor our curriculum with the guidance of Dr. Heidi Hayes Jacobs, internationally recognized
expert in curriculum development and modern assessment design. With Dr. Jacobs’ guidance our teachers will
be able to better align our curriculum for remote learning so that we continue to deliver essential education for a
21st century and changing world.
EABH does not teach in a traditional, antiquated way. We teach in a classical structure that meets the needs of
modern society and maintains student interest and engagement, while direct instruction loses both.
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During EABH ONLINE, parents often asked how much they should be involved in their child’s learning process.
This is a brilliant question. To help guide our parents, we will develop icons to signify the type of learning action
that is being assigned and to cue our parents on how much of their involvement is truly necessary and helpful
when their child is completing a task. Our goal is to help our students self-navigate their virtual spaces,
appropriate to each grade level.
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To further enhance our advancement towards a contemporary structure, we have invested in a new digital
diagnostic and instructional program for Lower School called i-Ready to further help assess and tailor
individualized instruction. We want to ensure that our distance learning does not create gaps in our students’
skills and knowledge. We will conduct various formative assessments and address any needs that will require
additional support from us.
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Classical and contemporary program structures and the IB philosophy have student agency at the heart of their
work. As 21st century schools advance towards contemporary structures with virtual learning platforms,
students will learn to become independent, critical thinkers and to self-direct their learning.

We will kick oﬀ the 2020-2021 school year on August 3rd with the ﬁrst two days dedicated to families and
parents. On our calendar, we have the ﬁrst two days listed as:
August 3 – Family Welcome Day – General welcome day for NEW students and parents.
August 4 – Hopes and Concerns – Meetings with teachers and parents.
August 5 – Classes begin!
Beyond this, we will dedicate the ﬁrst two weeks of school to work on establishing our classroom culture:
• Community building activities
• Technology training
• Explanation of learning expectation for each class
• Class agreements and norms
• Student expectations including rules, policies, and procedures
• Social and emotional development
• The creation of class pods (or cohorts) for a potential transition to Hybrid Learning
More details of the ﬁrst two weeks of school will be outlined by our respective principals, Mr. Matt Ihle, Lower
School Principal, and Mr. Gabriel Evans, MYP Coordinator/ Interim Upper School Principal.
Thereafter, we will continue with distance learning, until we receive permission and guidance to return to
campus.
MODEL 2 – HYBRID LEARNING
When we receive permission to return to campus, the reentry process will follow the recommendations by
local and international health and government authorities such as:

There is also a possibility that re-entry may be gradual. If this is determined, our plan is to prioritize the entry
of our Early Childhood students in PK and Kindergarten, and gradually work our way up with older students.
We will share more detailed information about Hybrid Learning in our next edition, EABH Connect 3.0.
Stay safe!
Catarina Song Chen
Head of School
FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana
TWITTER
@eabh
INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

Avenida Professor Mário Werneck, 3301 . Buritis . 30.575-180 . Belo Horizonte . Minas Gerais . Brasil
Telefone: +55 31 3319 8300 . Fax: +55 31 3319 8339 . E-mail: eabh@eabh.com.br .
www.eabh.com.br

LINKEDIN
company/escola-americana-de-belo-horizonte
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Queridos pais,
O ano de 2020-2021 está se aproximando rapidamente, e esperamos que vocês estejam tão animados quanto
nós para começar nosso novo ano letivo. Nossos novos e antigos professores estarão de volta no dia 27 de
julho, preparando o início do primeiro semestre.
Neste momento atual, as autoridades do governo local ainda não compartilharam diretrizes sobre possíveis datas
de reabertura das escolas. Entendemos que isso pode causar desconforto aos pais, principalmente porque os
adultos da nossa comunidade precisam planejar adequadamente a volta ao trabalho e fazer acomodações em
casa para apoiar o aprendizado.
Embora não tenhamos ainda as datas de reabertura da escola, o status de imigração e as restrições de viagem,
podemos aﬁrmar que o ensino e a aprendizagem iniciarão, na EABH, a partir do dia 3 de agosto de 2020.
MODELO 3 - ENSINO A DISTÂNCIA
Em um esforço para apoiar nossos pais no planejamento pessoal e fazer as acomodações apropriadas em casa
para apoiar o início das aulas, a EABH decidiu começar o ano letivo com o Ensino a Distância. Essa decisão
estratégica foi tomada levando em consideração os seguintes fatores interdependentes:
• Estamos aguardando a aprovação do governo local para retornar ao campus (consulte o EABH
Connect, página 9).
• O corpo docente internacional está aguardando acesso ao Brasil.
• Preparação da estrutura escolar da EABH para reabertura com base nas diretrizes das
autoridades locais.
• Prontidão da EABH para transição ﬂuida entre modelos de aprendizado; Modelo 1
(aprendizagem presencial), Modelo 2 (aprendizagem híbrida) e Modelo 3 (educação a distância).
Nosso plano é preparar todos os nossos alunos, novatos e veteranos, com o ensino a distância, para que quando
tivermos permissão para fazer a transição para um ambiente de aprendizado híbrido ou precisarmos voltar ao
ensino a distância, estejamos preparados para continuar aprendendo com progressão contínua.
Alguns podem estar se perguntando se poderíamos adiar o início do ano letivo até que as autoridades locais nos
permitissem retornar ao aprendizado presencial. Dado o que aprendemos com a experiência de outras escolas,
acreditamos que é muito arriscado. No momento, não temos uma data deﬁnida para voltarmos presencialmente à
escola e não queremos prolongar nosso tempo sem aulas. Os alunos devem continuar seus estudos com ou sem
a pandemia. Além disso, atrasar o início das aulas signiﬁcaria correr o risco de prolongar o ano letivo até julho ou
agosto. Isso pode representar uma séria desvantagem e risco para nossos alunos que estão considerando
ingresso nas universidades ou “programas de verão”, no exterior. Nosso calendário escolar segue o calendário
do hemisfério norte com o objetivo de apoiar nossos alunos que buscam estudos fora do país.
Mesmo neste momento de incertezas, a EABH continuará oferecendo educação de qualidade. Continuaremos
fortemente comprometidos com a Comunidade da EABH e principalmente com nossos alunos. A educação e o
bem-estar de nossos alunos são as nossas prioridades número um.
Nossos primeiros três meses de ensino à distância (meados de março a meados de junho) foram implementados
como uma resposta de emergência ao novo Coronavírus. Durante esse período, implementamos metodologias
de pedagogia on-line baseadas em pesquisas, melhores práticas e recomendações de lições aprendidas de
outras escolas internacionais, ao redor do mundo, que também ﬁzeram a transição para o ensino a distância
semanas antes de nós. Durante esse processo, nos reunimos continuamente com professores e reﬂetimos sobre
nossa prática. Também realizamos pesquisas e conversamos com alunos e pais para coletar feedback.

2

/
EABH CONNECT 2.0

EABH
2020-2021

Levamos em consideração as contribuições de todos e as lições aprendidas durante os últimos três meses ao
revisarmos e fazermos as alterações nas metodologias de ensino a distância. Analisamos e modiﬁcamos nosso
programa e temos o prazer de anunciar que o EABH ONLINE foi atualizado!
O EABH ONLINE 2.0 oferecerá experiências mais síncronas para nossos alunos. Aumentaremos o tempo de contato
direto com os professores e incorporaremos componentes de bem-estar social e emocional em nosso ensino e
aprendizado.
Embora tenhamos consciência que os efeitos da aprendizagem pela tela, podem resultar em falta de foco ou
dependência, acreditamos também que, neste momento, o conteúdo da aprendizagem é mais importante do que as
horas de exposição à tela. Vamos agir com cuidado para oferecer o equilíbrio correto.
As metodologias de aprendizado experimental de nossa escola são parte integrante dos princípios do Bacharelado
Internacional. Professores do IB facilitam, instruem menos e orientam mais à medida que os alunos se envolvem no
processo de descoberta. Adaptaremos nosso currículo com a orientação da Dra. Heidi Hayes Jacobs, especialista
internacionalmente reconhecida em desenvolvimento de currículo e design moderno de avaliação. Com a orientação
da Dra. Jacobs, nossos professores poderão alinhar melhor nosso currículo para o aprendizado remoto e
continuaremos a oferecer a educação essencial para o século XXI e um mundo em constantes mudanças.
A EABH não ensina de maneira tradicional e antiquada. Ensinamos em uma estrutura clássica que atende às
necessidades da sociedade moderna e mantém o interesse e o envolvimento dos alunos.
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Durante o EABH ONLINE, os pais costumavam perguntar o quanto deveriam estar envolvidos no processo de
aprendizado de seus ﬁlhos. Esta é uma pergunta brilhante. Para ajudar a orientar nossos pais, desenvolvemos
ícones para indicar o tipo de ação de aprendizado que está sendo atribuída e para informar o quanto de envolvimento
deles é realmente necessário e útil quando o ﬁlho estiver concluindo uma tarefa. Nosso objetivo é ajudar nossos
alunos a navegar automaticamente em seus espaços virtuais, adequados a cada nível de ensino.
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Para aprimorar ainda mais nosso avanço em direção a uma estrutura contemporânea, investimos em um novo
programa digital de diagnóstico e instrução para chamado i-Ready para ajudar a avaliar e adaptar a instrução
individualizada. Queremos garantir que nosso ensino a distância não crie lacunas nas habilidades e conhecimentos de
nossos alunos. Faremos várias avaliações formativas e atenderemos a quaisquer necessidades que exijam suporte
adicional de nossa parte.

EABH CONNECT 2.0

Estruturas de programas clássicos e contemporâneos e a ﬁlosoﬁa IB têm o aluno como agente no centro de seu
trabalho. À medida que as escolas do século XXI avançam em direção às estruturas contemporâneas, com
plataformas virtuais de aprendizagem, os alunos aprendem a se tornar pensadores independentes e críticos e a autodirecionar seu aprendizado.

Começaremos o ano letivo de 2020-2021 no dia 3 de agosto, com os dois primeiros dias dedicados às famílias e aos
pais. Em nosso calendário, temos os dois primeiros dias listados como:
3 de agosto - Dia de boas-vindas à família - dia de boas-vindas para NOVOS pais e alunos.
4 de agosto - Expectativas e preocupações - reuniões de pais e professores.
5 de agosto - Início das aulas!
Além disso, dedicaremos as duas primeiras semanas de aula para estabelecer nossa cultura de sala de aula:
• Atividades de construção da comunidade
• Treinamento em tecnologia
• Explicação da expectativa de aprendizado para cada turma
• Acordos e normas de classe
• Expectativas dos alunos, incluindo regras, políticas e procedimentos
• Desenvolvimento social e emocional
• A criação de pequenos grupos para uma potencial transição para a Aprendizagem Híbrida
Mais detalhes sobre as duas primeiras semanas de aula serão informados por nossos respectivos diretores, Sr. Matt
Ihle, diretor da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Séries Iniciais, e Gabriel Evans, coordenador do MYP /
diretor interino do Ensino Fundamental - Séries Finais e Ensino Médio.
Sendo assim, Continuaremos com o ensino à distância até recebermos a permissão e as orientações para retornar
ao campus.
MODELO 2 - APRENDIZAGEM HÍBRIDA
Quando recebermos permissão para retornar ao campus, o processo de reinserção seguirá as recomendações das
autoridades locais e internacionais de saúde e do governo, como:

Também existe a possibilidade de o regresso ser gradual. Se assim for determinado, nosso plano é priorizar a entrada
de nossos alunos da Educação Infantil (PKII-KNDG), e gradualmente trilhar nosso caminho com os alunos mais
velhos.
Compartilharemos informações mais detalhadas sobre a Aprendizagem Híbrida em nossa próxima edição, o EABH
Connect 3.0.
Fiquem seguros!
Catarina Song Chen
Diretora
FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana
TWITTER
@eabh
INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

Avenida Professor Mário Werneck, 3301 . Buritis . 30.575-180 . Belo Horizonte . Minas Gerais . Brasil
Telefone: +55 31 3319 8300 . Fax: +55 31 3319 8339 . E-mail: eabh@eabh.com.br .
www.eabh.com.br

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

5

/
EABH CONNECT 2.0

3-14 DE AGOSTO

