ANO LETIVO 2020-2021
Edição Especial para Professores e Funcionários da EABH

ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO AO CAMPUS

13 DE NOVEMBRO, 2020 - VERSÃO EM PORTUGUÊS

EABH
CONNECT 4.0

Caros Professores e Funcionários,
Parabéns por começarem com sucesso o ano letivo de 2020-2021 com o EABH ONLINE 2.0. À medida que
continuamos a operar a escola no modelo de Ensino a Distância (Modelo 3), a Força Tarefa de Reabertura do Campus
tem trabalhado arduamente para formular um plano de reabertura do campus.
A Força Tarefa de Reabertura do Campus da EABH é composta de membros da Equipe de Gerenciamento de Crise e
Equipe de Respostas a longo prazo da escola, bem como pais voluntários que também são especialistas na área médica
em seus respectivos campos. Juntos, criamos um roteiro para a reabertura.
O EABH CONNECT 4.0 serve como um roteiro com estratégias para prevenção de infecções e planejamento de
cenários para responder rapidamente a uma variedade de circunstâncias que possamos enfrentar.
Continuamos ﬂexíveis para responder às condições da nossa comunidade. Sabemos que, mesmo quando planejamos
reabrir nosso campus, podemos precisar fechá-lo novamente com muito pouco aviso prévio. Isso signiﬁca que a EABH
deve estar preparada para alternar entre diferentes modelos de aprendizagem, como Face-a-Face (Modelo 1),
Aprendizagem Híbrida (Modelo 2), ou recorrer a nossa assinatura EABH ONLINE para Ensino a Distância (Modelo 3)
quando houver riscos muito alto ou quando o governo local solicitar que o façamos.
Nosso objetivo é fazer o melhor para equilibrar o rigor de nossos programas acadêmicos com o bem-estar
socioemocional e fornecer o máximo de modelos de aprendizagem possível, sempre priorizando a saúde e a segurança
da comunidade.
Enquanto o governo local permitir que abramos o campus, retornaremos com uma reentrada gradual de nossos alunos
divididos em quatro grupos: (I) Primeira Infância (PK ao Kindergarten), (II) Lower School (1º ano a 2º ano), (III) Lower
School (3º a 5º ano) e (IV) Upper School (6º ano a 3º ano do Ensino Médio). Além disso, dividiremos nossos alunos em
grupos: Grupo A e Grupo B. Vamos revisar este plano se a orientação de nossas autoridades locais aconselhar de forma
diferente.
Todos os alunos serão atribuídos ao Grupo A ou ao Grupo B para determinar as divisões e os espaços de aprendizagem,
uso do banheiro, intervalos de recreio, horários das refeições, etc. Nosso objetivo é reduzir a possível contaminação
cruzada e transmissão, enquanto estivermos no campus, com protocolos de distanciamento social apropriados .
Saúde e segurança devem ser nossa prioridade enquanto estamos no aprendizado presencial no campus, com
estratégias de prevenção de infecção como prioridade.
É extremamente difícil manter um grupo (ou bolha) exclusivo quando há um nível muito alto de contaminação comunitária
ao seu redor ou quando as pessoas estão se reunindo em diferentes grupos fora da escola. Estamos cientes de que
professores, funcionários e famílias da EABH em geral terão diferentes níveis de conforto em relação às reuniões sociais
depois da escola e nos ﬁnais de semana, e não podemos tentar monitorar isso. O que podemos fazer é colocar em prática
sistemas que garantam que a vida no campus atenda a um alto nível de preservação da saúde e de segurança para
distanciamento físico, uso de máscara e toque em materiais, etc. Se um professor ou membro da equipe apresentar um
teste positivo em qualquer ponto, a escola irá rastrear o contato. Os funcionários precisarão divulgar todos os contatos
diretos para que a escola possa informar e aconselhar adequadamente os outros membros da comunidade sobre testes,
se necessário.
Este é um contexto novo e desaﬁador para todos nós. Embora saibamos que não existe um cenário de “risco zero”,
esperamos que nosso roteiro para a reabertura com o EABH CONNECT 4.0 nos forneça uma oportunidade de encarar o
desaﬁo e enfrentar essa tempestade juntos!
Os membros da Comunidade da EABH entendem que Juntos somos Melhores!
Atenciosamente,
Catarina Song Chen
Diretora
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MENSSAGEM
DA DIRETORA

A EABH reabrirá seu campus somente quando:
• O governo e / ou autoridades judiciais nos concederem permissão para fazê-lo; e
• Estabelecermos práticas e procedimentos de saúde e segurança de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e autoridades locais de saúde e /
ou escolas brasileiras.
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PRINCÍPIOS
NORTEADORES
PARA A
REABERTURA
DO CAMPUS

Certiﬁque-se de trazer os seguintes itens.
• Máscaras:
- Tenha 4 máscaras para serem usadas durante todo o dia e 1 máscara para deslocamento;
- Use a máscara de assinatura da EABH fornecida pela escola ou qualquer máscara que atenda aos padrões de
segurança e seja proﬁssionalmente apropriada;
- Lembre-se de levar dois sacos plásticos separados para guardar, e não misturar, máscaras limpas e máscaras
sujas.
• Desinfetante para as mãos:
- Sempre mantenha um desinfetante pessoal para as mãos em sua bolsa / mochila para o deslocamento;
- Cada sala de aula será equipada com um dispensador de pedal higienizador de mãos de 5 litros.
• Garrafa de água:
- Traga sua própria garrafa de água / caneca / copo reutilizável e identiﬁque cada um com seu nome;
- Você também pode usar a garraﬁnha de água com a assinatura da EABH fornecida pela escola;
- Você deve identiﬁcar sua garrafa de água com seu nome;
- Você deve desinfetar suas próprias garrafas / canecas / copos em casa, ao ﬁnal de cada dia;
- Todos os bebedouros no campus foram removidos e substituídas por novos dispensadores de água
automáticos sem toque para evitar o contato entre a boca da garrafa e o bico de distribuição.
• Lanches:
- A EABH continuará servindo refeições e lanches matinais (sem lanches da tarde) para professores,
funcionários e alunos;
- Você pode trazer seus próprios lanches e bebidas, contanto que não possuam castanhas, amendoins e outras
oleaginosas.
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ANTES DE
SAIR DE CASA

• Você tenha um dos seguintes sintomas:
- Temperatura corporal de 37,3ºC ou superior
- Cansaço extremo
- Perda de paladar e cheiro
- Tosse
- Dor de garganta
- Diarreia
• Alguém em sua casa tenha ou é suspeito de ter COVID-19;
• Você tenha tido contato próximo com alguém com COVID-19. O contato próximo é deﬁnido como qualquer
indivíduo que esteve a 2m de uma pessoa infectada por, pelo menos, 15 minutos sem máscara, ou tossindo
ou espirrando sem máscara, ou com quem tenha tido algum contato físico;
• Para qualquer um dos cenários acima, por favor, contate imediatamente a nossa enfermeira e o diretor da
escola.
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NÃO VENHA
PARA A ESCOLA
CASO…

• Se você normalmente usa transporte público:
- Sempre use uma máscara;
- Evite tocar em sua máscara e em seus olhos;
- Cubra sempre a boca e o nariz com um lenço de papel caso tussa ou espirre, ou use a parte interna do cotovelo;
- Mantenha as janelas abertas;
- Use cartão de ônibus emitido pela escola para pagar a passagem;
- Aplique desinfetante para as mãos antes e depois de entrar no veículo.
• Se você normalmente usa Uber e táxis:
- Sempre use uma máscara;
- Sente-se no banco traseiro do carro, do lado oposto do motorista;
- Use desinfetante para as mãos para entrar / sair do veículo;
- Mantenha as janelas abertas;
- Para pagamento, preﬁra usar cartão de crédito ou pagar pelo app.
• Se você normalmente usa um carro particular ou carona:
- Limpe e desinfete as superfícies tocadas com frequência, como volante, câmbio de marchas, moldura
das portas/maçanetas, janelas, botões de rádio/temperatura e ﬁvelas de cinto de segurança;
- Aplique desinfetante para as mãos antes e depois de entrar;
- Melhore a ventilação do veículo se possível (manter os vidros abertos ou colocar a ventilação / ar
condicionado no modo de não recirculação);
- Encorajamos os membros da EABH a organizarem caronas. Se você vem de carona, certiﬁque-se de
tomar as medidas acima;
- Aqueles que oferecem carona solidária devem entrar em contato com o departamento de RH para obter o
abono de gasolina.
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SE DESLOCANDO
PARA O CAMPUS

• Máscaras:
- Certiﬁque-se de usar sua máscara desde o momento de sua chegada ao campus;
- Substitua sua máscara por uma nova ao entrar no campus.
• Veriﬁcação de temperatura:
- A temperatura será veriﬁcada em todos antes de entrar na escola. Ninguém poderá entrar se a
temperatura for de 37,3ºC ou mais.
• Tapetes Sanitizantes:
- Os sapatos devem ser limpos no carpete na entrada.
• Higienizar as mãos:
- As mãos devem ser completamente higienizadas ao entrar na escola todos os dias e antes de entrar em
uma nova sala de aula ou local ao se mudar dentro do campus.
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CHEGANDO
AO CAMPUS

Siga as instruções abaixo para manter nossa comunidade segura.
• Use sua máscara:
- As máscaras são obrigatórias em todos os momentos da escola;
- Substitua a máscara a cada 3 horas ou se estiver úmida ou suja;
- As proteções faciais com a assinatura da EABH serão fornecidas pela escola;
- Professores e assistentes são obrigados a usar protetores faciais, além de máscaras, ao interagir com os alunos a uma
certa distância;
- Mantenha suas proteções faciais limpas, higienizando a frente e as costas com álcool líquido 70% ou lenços diariamente
• Lave as mãos:
- As estações de lavagem das mãos estão distribuídas por todo o campus;
- Distribuidores automáticos de sabão foram instalados em todos os banheiros.
• Limpe suas mãos:
- Os dispensadores de desinfetante para as mãos podem ser encontrados em todas as salas de aula e áreas comuns;
- Os dispensadores de gel desinfetante para as mãos são distribuídos por todo o campus para facilitar a higienização das
mãos.
• Respeite a sinalização no campus:
- Fique atento às áreas de estar que possuem a sinalização “X” (não é permitido sentar) para garantir a distância social;
- Siga as placas de orientação.
• Evite tocar nas superfícies;
• Limpe os espaços de trabalho:
- Certiﬁque-se de limpar suas áreas de trabalho pessoais e objetos tocados com frequência (mesas, teclados, telefones);
- Forneceremos a cada professor seu conjunto pessoal de marcadores e apagador de quadro branco.
• Não compartilhe itens pessoais. Isso inclui não compartilhar comida.
Isso é o que a EABH está fazendo para manter nossa comunidade segura.
• Fluxo de circulação e capacidade da sala:
- Os pisos têm placas para organizar a circulação;
- Os alunos deverão estar limitados a pequenos grupos em todos os momentos (máximo de 11 alunos em cada sala de
aula);
- Remova os móveis extras e mantenha uma distância adequada das mesas/cadeiras separadas por 2 m.
• Kits de higiene:
- Escritórios e salas de aula serão equipados com desinfetantes para as mãos, lenços de papel e toalhas de papel.
• Desenvolvimento proﬁssional:
- A EABH oferecerá sessões de compartilhamento de informações durante as reuniões de equipe com administradores
internos;
- A EABH oferecerá webinários sobre COVID-19 e medidas e protocolos de segurança.
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MEDIDAS
DE SAÚDE
NO CAMPUS

• Barreiras de proteção:
- As barreiras de proteção serão colocadas nas mesas da cantina com quatro lugares (mesmo quando apenas duas
pessoas puderem se sentarem em cada mesa devido à distância social);
- As mesas de alimentos quentes e frios da cantina terão barreiras de proteção;
- Outras barreiras de proteção também serão instaladas em locais apropriados.
• Medidas de limpeza e desinfecção:
- As salas de aula e os escritórios serão limpos e desinfetados no ﬁnal de cada dia;
- Todas as áreas comuns e pontos de contato, como corrimãos e maçanetas, serão desinfetados com frequência ao
longo do dia;
- Os banheiros serão desinfetados com frequência;
- A higienização e a desinfecção contra COVID-19 serão realizadas através de nebulizador de desinfecção em todas
as áreas comuns e pontos de contato, como parquinhos ;
- Uma desinfecção é agendada depois da escola todos os dia se antes do reinício das aulas no dia seguinte.
• Circulação de ar:
- Mantenha portas e janelas abertas;
- Unidades de ar-condicionado e climatizadores de refrigeração (Ecobrisa) são permitidas com portas e janelas
abertas
• Fontes de água:
- Todos os bebedouros de água no campus foram removidas e substituídas por novos dispensadores de água
automáticos sem toque para evitar o contato entre a boca da garrafa e o bico de distribuição.
• Visitas ao campus:
- O campus estará fechado para visitantes não essenciais;
- Absolutamente nenhum visitante é permitido no campus sem a aprovação do Diretor da Escola.
QUANDO NA SALA DE AULA E EM OUTRAS ÁREAS INTERNAS
• Sala de aula e assentos:
- No Upper School e sempre que for prático, os alunos permanecerão em espaços de aprendizagem dedicados e os
professores se moverão de sala em sala;
- Os alunos se sentarão na mesma cadeira na sala de aula todos os dias;
- Alunos e professores higienizarão suas mãos ao entrar e sair da sala de aula em cada período.
• Monitorar a situação de saúde dos alunos:
- Se, durante o dia, um aluno apresentar algum sintoma como febre (> 37,3ºC), perda do olfato ou paladar, dor de
cabeça extrema, cansaço extremo, tosse, dor de garganta, diarréia, entre em contato com a Enfermeira
imediatamente;
- A Enfermeira é quem determina se o aluno vai para casa.
• Manter as salas de aula limpas:
- Mantenha sua mesa pessoal o mais vazia possível para ajudar nas rotinas de desinfecção entre os turnos e no ﬁnal
do dia;
- Materiais porosos como pelúcia, algodão e papelão não são permitidos na sala de aula;
- Puﬀes e outros móveis semelhantes não retornarão às salas de aula até novo aviso;
- Lamine cartazes ou material de fundo para quadros de avisos;
- Os pertences pessoais serão mantidos em espaços dedicados nas salas de aula e não em armários;
Itens a serem transportados para / da escola diariamente devem ser reduzidos.
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MEDIDAS
DE SAÚDE
NO CAMPUS

• Cantina:
- A cantina servirá lanches matinais e almoços.
• Lavagem das mãos:
- Pias e lavatórios portáteis estarão disponíveis na área de alimentação designada.
• Máscaras:
- As máscaras podem ser removidas ao comer e beber na área de alimentação designada;
- Mantenha as máscaras em um saco plástico e não sobre a mesa;
- As máscaras são obrigatórias após terminar de comer.
• Distância Social e Fluxo de Circulação:
- Respeite a distância social;
- Proteções de acrílico serão usados em mesas de quatro lugares;
- Apenas duas pessoas sentadas em cada mesa;
- Não mova a cadeira ou a posição da mesa, pois elas serão dispostas para observar a distância social.
• Áreas Externas:
- A distância social deve ser observada para evitar aglomeração.
• O aquecimento por microondas não é permitido.
• Não compartilhe alimentos.
• As entregas externas de alimentos não são permitidas.
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SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO

• Lave as mãos ou use desinfetantes para as mãos;
• Mantenha a máscara;
• Evite reunir-se fora da escola;
• Mantenha distância social de 2m;
• Não compartilhe itens pessoais.

AO CHEGAR
EM CASA
• Tire os sapatos antes de entrar em casa;
• Lave as mãos com bastante água e sabão;
• Limpe os pertences pessoais com álcool líquido 70% (celular, carteira, bolsa, etc);
• Lave as máscaras diariamente;
• Tome um banho.
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AO SAIR
DO CAMPUS
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FLUXOGRAMA
DE COVID-19
• No caso de um professor ou funcionário da EABH ter suspeita ou conﬁrmação da Covid-19:
- A EABH ajudará professores e funcionários a fazerem o teste de COVID-19 e monitorará a situação de
saúde de nossos funcionários. O processo geral abaixo descreve as etapas pelas quais os casos
conﬁrmados ou suspeitos de COVID-19 serão conduzidos. A enfermeira da escola, em conjunto com um
proﬁssional de saúde médico externo, estará disponível para apoio e orientação nessas circunstâncias.

O funcionário está com
suspeita ou conﬁrmação
de COVID-19?

Informe a Enfermeira da EABH
ou o seu Diretor Pedagógico

A Enfermeira da EABH irá orientar o funcionário e
iniciará o rastreamento do contato. O rastreamento
do contato será registrado pela enfermeira.

O funcionário irá procurar orientações médicas e
e enviar o atestado médico para a Enfermeira. O
médico irá orientar o funcionário sobre testagem e
e a enfermeira, em conjunto com o RH e o Diretor
Pedagógico, instruirá o funcionário sobre o
trabalho remoto. Se o médico orientar testagem:

Teste de COVID-19
positivo?

+
SIM

14 dias de quarentena, ou
de acordo com
recomendação médica por
escrito, realizando trabalho
remoto ou licença médica.
O funcionário deve retornar
ao campus após a
quarentena de 14 dias.

NÃO

Funcionário deverá
realizar quarentena de
7 dias. Se não
apresentar sintoma
durante a quarentena,
poderá retornar ao
trabalho. Se
apresentar sintomas
durante este período,
deve procurar
orientação médica.

* Por favor reﬁra-se ao EABH Connect 3.0 para
todos os outros detalhes. Este ﬂuxograma está
sujeito a alterações com base na
recomendação especíﬁca do médico para cada
paciente; bem como quaisquer novas
pesquisas e recomendações médicas que
possam surgir após esta publicação.
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RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA
Cada aluno, professor e funcionário é conhecido, valorizado e cuidado na EABH. Durante esta pandemia,
os membros da nossa comunidade podem esperar um nível elevado de preocupação com sua saúde e
bem-estar.
Nosso compromisso também signiﬁca que os membros da nossa comunidade devem conhecer, valorizar
e cuidar dos outros. Isso signiﬁca que nossas interações com outras pessoas, dentro e fora de nossa
comunidade, devem ser autoconscientes, respeitosas e corteses. Durante a pandemia COVID-19, isso
signiﬁca cumprir de boa vontade as regras e políticas criadas para manter nossa comunidade segura e
saudável. Isso também signiﬁca pensar nos outros, reconhecer que sua tolerância ao risco pode ser
menor que a nossa e ajustar nosso comportamento com sensibilidade e respeito. Um profundo senso de
nossas obrigações recíprocas com os outros será essencial.
Sua saúde depende de você e afeta a saúde de nossa comunidade no campus.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco:

RENATA MALETTA

ANA CAROLINA BUZELIN

GUSTAV HELMAN

MATTHEW IHLE

ENFERMEIRA
renata.maletta@eabh.com.br

COORDENADORA DE RH
ana.buzelin@eabh.com.br

DIRETOR PEDAGÓGICO DO US
gustavo.helman@eabh.com.br

DIRETOR PEDAGÓGICO DO LS
matthew.ihle@eabh.com.br

NOTA: As séries EABH CONNECT são “documentos vivos” e podem mudar à medida que
proﬁssionais médicos e de saúde pública, autoridades educacionais estaduais e municipais e
diretrizes governamentais atualizam seus conhecimentos e práticas em relação ao novo vírus.

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

