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Queridas Famílias e Amigos da EABH,
Quando o ano letivo 2019/20 começou, estávamos todos estudando caminhos para expandir a nossa comunidade,
modernizar nossas instalações e fortalecer ainda mais o corpo docente da EABH.
Movidos por esse desejo, conseguimos uma mudança crucial na estrutura do nosso estacionamento durante as
férias escolares em julho de 2019, e tenho certeza de que todos ficaram muito satisfeitos.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que fizeram uma contribuição para o Fundo de
Desenvolvimento do EABH Future Program. Como uma associação sem fins lucrativos, esses recursos são destinados
a apoiar nosso Plano Estratégico de longo prazo.
Também recebemos novos professores, coordenadores e um diretor da Educação Infantil e Ensino Fundamental
Séries Iniciais, todos com ampla experiência, garantindo que a EABH seja a única escola em Belo Horizonte com um
verdadeiro corpo docente internacional e uma das escolas em franco desenvolvimento da América Latina.
O ano de 2020 começou desafiador com as épicas chuvas de janeiro que causaram danos à escola e que levaram ao
seu fechamento por um dia, um momento nunca experienciado anteriormente. Mal sabíamos que, a partir do dia
18 de março de 2020, o fechamento da escola se tornaria uma realidade duradoura.
Para minha feliz surpresa, descobri que a EABH estava mais bem preparada do que qualquer outra escola de Belo
Horizonte quando a crise do COVID-19 aconteceu. A escola reforçou seu protocolo de crise e de doenças infecciosas
com ações e respostas definidas diante da crise enquanto as demais escolas ainda se perguntavam como estava a
situação. Proteger as famílias, os professores e os funcionários da EABH era e é a prioridade máxima. De forma inédita,
a escola passou praticamente de um dia para o outro ao ensino totalmente online. Isso envolveu muitos esforços
individuais por parte de alunos, famílias, professores e funcionários, bem como recursos financeiros adicionais.
Desde então, muitas coisas mudaram para a EABH. Algumas foram surpreendentemente melhores do que o
esperado, algumas tornaram a vida mais difícil e algumas provavelmente nunca mais serão as mesmas. Nossos
alunos, famílias, professores e funcionários demonstraram comprometimento inabalável com a importância do
aprendizado, mostrando que, mesmo quando as salas de aula estão vazias, os corações e as mentes estão cheios.
Embora frequentar as aulas de casa seja muito exigente, especialmente para nossos alunos mais jovens e suas
famílias, eles e seus professores encontraram maneiras novas e criativas de aprender e ensinar. A EABH superou o
desafio de um novo tipo de educação e nos ensinou uma lição inestimável. Quando o planejamento diligente, o
investimento e o compromisso financeiro encontram o desafio, a dificuldade pode se transformar em experiência,
chance e vantagem.
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Acredito que as mudanças e inovações provocadas pela crise atual são instrumentos importantes para concretizar o
futuro que vislumbramos. Precisamos fomentar uma cultura na qual somos desafiados a pensar de forma diferente
sobre os problemas e não ter medo de expressar nossas opiniões e liberar nossa criatividade. A EABH oferece
educação de qualidade, com foco na comunicação, no pensamento crítico e nas habilidades que transformarão
nossos filhos em agentes compassivos para um futuro melhor.
A consequência econômica desta crise é significativa e permanecerá proeminente nos próximos meses, senão
anos, para todos nós. Embora queiramos mostrar solidariedade aos membros da sociedade da EABH, também é
importante garantir a sustentabilidade da missão da EABH e seus valores. Olhando para o futuro, teremos sucesso
se continuarmos a contar com o compromisso visionário dos membros da nossa associação, bem como dos
funcionários e professores. A EABH continua a ser definida por sua diversidade cultural e excelência educacional.
Em nome do Conselho Diretivo, gostaria de agradecer à administração da escola, à equipe de liderança, ao corpo
docente e a toda a nossa família EABH por melhorar continuamente e por trabalhar para que a EABH seja a
melhor escolha e o melhor custo benefício de educação não só em Belo Horizonte, mas também além dos limites
de Minas Gerais.

Forte abraço,
Marko Uhlig
Presidente do Conselho da EABH

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Marko Uhlig

Presidente

Bruno Paiva

Vice-presidente

Edward Mason II

Tesoureiro

Virgílio Gibbon

Secretário

Rita Rico

Membro (não fotografada)

Sérgio Zulian

Membro (não fotografado)

Osamu Nakagawa

Membro (não fotografado)
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CARTA DA DIRETORA
CATARINA SONG CHEN

Cara Comunidade da EABH,
A véspera de 2020 trouxe uma grande sensação de expectativa. Muitos confiavam em novas oportunidades.
Como o número alude, 2020 simboliza foco e uma visão clara. No entanto, quando 2019 virou 2020, todas as
expectativas mudaram. O que estava por vir estava longe de ser claro. Era obscuro e fomos forçados a navegar
em território desconhecido.
A pandemia do COVID-19 chegou sem aviso prévio. Não apenas nos pegou de surpresa, mas testou nossa paciência
e nos abalou profundamente. Isso nos levou a questionar e redefinir nossos valores como uma instituição e como
constituintes individuais dessa comunidade compartilhada.
Percebemos como a vida é grandiosa, contudo frágil. Também testemunhamos como um compromisso individual
pode gerar um impacto coletivo. Como seres socialmente dependentes, descobrimos como nossa interdependência
pode ser aproveitada para superarmos obstáculos juntos.
O ano letivo de 2019-2020 ficará para a história com um asterisco. Este será o ano ao qual, olhando para trás,
nos referiremos como o momento no tempo em que fomos forçados a parar, mas também o ano em que nos
recusamos a ficar parados.
Quando o fechamento do campus foi determinado em 18 de março, lançamos o EABH Online. Daquele momento
em diante, sabíamos que estávamos em território desconhecido, mas também sabíamos que qualquer que fosse
o caminho que tivéssemos que tomar, manteríamos nossa própria ascensão da EABH, que continua até hoje nos
levando do Bom ao Ótimo!
Relembro o início do ano letivo 2019-2020, quando demos as boas-vindas aos nossos alunos em um campus verde,
com paisagismo novo, e encantamos nossos pequenos com o parquinho “Hawksland” totalmente novo. O ginásio
ganhou uma cobertura também completamente nova. Dentro das salas de aula, novos móveis e COWs (Chromes On
Wheels) criaram espaços flexíveis para formas modernizadas de aprendizagem.
Ambientes de aprendizagem ajustáveis foram criados através de partições retráteis na sala multiuso do SAAGE, e
uma impressora 3D ajudou a impulsionar as habilidades de engenharia e tecnologia dos nossos alunos durante
as aulas de design.
O segundo semestre começou com um desenvolvimento profissional incrível. Funcionários e administradores
receberam treinamento especial em primeiros socorros e brigada de incêndio. Organizamos reuniões entre Diretores
e Gerentes Financeiros de outras escolas americanas no Brasil para planejar eventos interescolares entre alunos e
compartilhar nossas melhores práticas. Os professores do Lower School receberam treinamento no “Writer’s Workshop”
para melhorar as habilidades de comunicação e cultivar o amor pela escrita em nossos alunos. Os professores do
Upper School trabalharam para alinhar nossas avaliações às competências relevantes para promover experiências de

6

RELATÓRIO ANUAL
2019 / 2020

aprendizagem autênticas e envolventes. Também realizamos uma reunião especial de planejamento estratégico com
nossos pais sobre programas de voluntariado em escolas internacionais.
Nossas equipes esportivas trouxeram para casa o troféu de bronze do basquete masculino e nossos alunos artistas
realizaram uma Galeria de Arte Virtual com seus desenhos, pinturas e apresentações de teatro.
Nossos alunos cidadãos globais engajaram-se em vários esforços comunitários, que incluíram a coleta de recursos
para apoiar as vítimas das chuvas históricas de janeiro em Belo Horizonte no início deste ano.
E, então, mesmo depois que nossa escola foi para a EABH Online, nossos alunos continuaram o progresso em seu
aprendizado: enquanto muitos exames internacionais estavam sendo cancelados, os alunos da EABH conseguiram
dar continuidade ao seu desenvolvimento acadêmico, com 81% deles passando nos rigorosos exames de Advanced
Placement que ocorreram de forma sincronizada em todo o mundo este ano. 17 de nossos alunos receberam o AP
Scholar Awards. Para completar, 51 ofertas de bolsas de estudo foram disponibilizadas para nossa turma de formandos.
O ano letivo culminou em uma cerimônia de formatura épica no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para
celebrar a nossa turma de formandos. Os protocolos de distanciamento social e higiene foram seguidos para garantir
uma formatura presencial e segura. Não poderíamos ter imaginado um lugar melhor para nossos Hawks abrirem suas
asas e voar para conquistar o mundo.
O COVID-19 pode ter dominado a segunda metade do nosso ano letivo, mas não nos definiu. Nossa perseverança foi
testada, mas nossos valores de cidadania responsável, colaboração eficaz e nosso interminável desejo por excelência
nos ajudaram a permanecer ancorados neste mar tempestuoso do desconhecido. Nossa visão de empoderar agentes
compassivos para um futuro melhor também nos manteve focados e intrépidos em águas turvas.
O relatório anual 2019-2020 mostra como um desvio traiçoeiro de viagem nos levou a uma nova fronteira. Boa
vontade, criatividade e coragem nos ajudaram a alavancar a pandemia para novas oportunidades. Nós realmente
transformamos limões em limonada!
Com esta nota, expresso minha gratidão aos nossos alunos e famílias por sua paciência e apoio durante estes tempos
turbulentos. Da mesma forma, expresso meu elogio e admiração por cada um dos professores e funcionários da EABH
Village que responderam de forma tão abnegada para apoiar nossos alunos e suas famílias. E um agradecimento extra
especial a todos aqueles que contribuíram com o EABH Future Program, investindo na perenidade da nossa instituição.
“Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos atenciosos e comprometidos pode mudar o mundo. Na
verdade, é a única coisa que sempre aconteceu. ” - Margaret Reed.
Atenciosamente,
Catarina Song Chen
Diretora da EABH
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MISSÃO
Empoderar agentes compassivos
para um futuro melhor.

PILARES

VALORES E CRENÇAS
COLABORAÇÃO

Acreditamos que participar de conversas significativas, trabalhar em
conjunto e compartilhar o conhecimento nos leva a resultados melhores.

EXCELÊNCIA

Acreditamos que fornecer recursos e suporte permite que as pessoas
assumam ativamente os desafios e façam o seu melhor.

PERSEVERANÇA

Acreditamos que persistir e aprender com situações desafiadoras
ajuda os indivíduos a desenvolverem tenacidade e resiliência.

DIVERSIDADE CULTURAL

Acreditamos que respeitar e aprender com as diferenças nos fortalece.

CIDADANIA RESPONSÁVEL

Acreditamos que ter como princípio assumir a responsabilidade sobre os
nossos atos e refletir sobre os seus impactos beneficia a comunidade.
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ENROLLMENT

E

MATRÍCULAS

GLOBAL CITIZENSHIP

G
CIDADANIA GLOBAL

ATHLETICS

A

ESPORTES

ARTS

A

STUDENT ACADEMICS

S
DESENVOLVIMENTO
ACADÊMICO

A Escola Americana de Belo Horizonte é uma associação
independente e de fins não econômicos que atua na Educação
Básica, com turmas para alunos a partir de 3 anos de idade,
até o 3º Ano do Ensino Médio. A EABH oferece os currículos
americano e brasileiro e é credenciada pela Cognia, pelas
Secretarias de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais,
pelo College Board e pela Organização do Bacharelado
Internacional. Somos uma comunidade escolar culturalmente
diversa e desenvolvemos, com nossos alunos, um processo de
aprendizagem para toda a vida.

ARTES

IDENTIDADE

S

DESENVOLVIMENTO
ACADÊMICO
STUDENT ACADEMICS

ACREDITAÇÕES
Credenciado pela COGNIA para oferecer o Diploma Americano

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Primary Years Programme (PYP) - PK to Grade 5
Middle Years Programme (MYP) - Grade 6 to 10

COLLEGE BOARD
Advanced Placement Program Grades 9 to 12
Advanced Placement Capstone Diploma

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE
Educação Infantil Portaria SMED/BH nº 159/2019, de 06/06/2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Ensino Fundamental – Autorização de Funcionamento
Portaria SEE/MG nº 730/93, de15/09/1993.
Ensino Médio – Reconhecimento
Portaria SEE/MG nº 865/96, de 27/07/1996.
Recredenciamento da Entidade Mantenedora
Portaria SEE/MG nº. 880/2019, de 09/07/2019

ASSOCIATION OF AMERICAN SCHOOLS IN BRAZIL (AASB)

ASSOCIATION OF AMERICAN SCHOOLS IN SOUTH AMERICA (AASSA)
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MAP é um teste computadorizado, feito duas vezes ao longo do ano, que
cria uma experiência de avaliação personalizada, adaptando-se ao nível de
aprendizagem de cada estudante. Devido à pandemia, a EABH pôde realizar
somente uma testagem durante o ano letivo de 2019/2020 e, consequentemente,
não foi possível medir o crescimento acadêmico dos nossos alunos. Mesmo assim,
nossos professores conseguiram tomar decisões embasadas por dados obtidos
sobre o que cada aluno sabe e está pronto para aprender.

SAT (SCHOLASTIC APTITUDE TEST) é um teste padronizado amplamente
utilizado para admissão em faculdades no exterior. A EABH continua acima da
média nacional americana em matemática, leitura e escrita.
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531

LEITURA
E ESCRITA
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578

528

MATEMÁTICA

Número de participantes da
EABH no teste: 31

S

DESENVOLVIMENTO
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O Programa do Advanced Placement é composto de matérias
de nível avançado que podem ser feitas na escola ou online.
Com estes cursos, os alunos têm a chance de se desafiar
academicamente, ir mais a fundo nas matérias do seu
interesse e ganhar créditos universitários e colocações em
muitas universidades líderes no mundo. Durante o ano letivo
de 2019/2020, a EABH ofereceu 4 cursos novos, incluindo o
AP de Seminário, que acontece durante o primeiro ano dos
cursos para o Diploma AP Capstone.

CURSOS AP OFERECIDOS
NA EABH POR SÉRIE:
G9
AP de Geografia Humana - oferecido pela primeira vez
G10
AP de História do Mundo - oferecido pela primeira vez
AP de Linguagem e Cultura em Espanhol - oferecido pela primeira vez
G11
AP de Seminário - oferecido pela primeira vez

O Diploma AP Capstone é um terceiro Diploma que os alunos
da EABH podem obter quando cumprem com todas as
exigências para passar o curso. Eles precisam ser aprovados
no AP de Seminário, AP de Pesquisa, além de em 4 testes AP
da sua escolha. Os primeiros alunos da EABH que poderão
se formar com um Diploma AP Capstone serão os alunos da
turma de 2021.

DEVIDO À PANDEMIA, OS EXAMES
DE AP TIVERAM UM FORMATO
DIFERENTE NESTE ANO LETIVO MAIS CURTOS E ONLINE.

81%

DOS ALUNOS FORAM
APROVADOS NOS
EXAMES COM NOTA 3
OU SUPERIOR.

AP de História dos Estados Unidos
AP de Linguagem e Redação em Inglês
G12
AP de Literatura e Redação em Inglês
AP de História Europeia
AP de Cálculo AB
AP de Ciências do Meio Ambiente

17 ALUNOS RECEBERAM UM AP SCHOLAR AWARD:
• 11 AP SCHOLARS
• 3 AP SCHOLARS COM DISTINÇÃO
• 2 DIPLOMAS INTERNACIONAIS AP
• 1 AP SCHOLAR COM HONRAS

O PROGRAMA BRASILEIRO E O EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA
O Programa Brasileiro da EABH é composto
por aulas de:
• Língua e Literatura Portuguesa
• Aquisição de Língua Portuguesa
• Geografia e História do Brasil
• Preparação para o ENEM
( 2º e 3º anos do Ensino Médio)

Uma das formas por meio das quais a Proficiência em Português
dos alunos é avaliada é a prova Cesgranrio. A Testagem Externa,
promovida pela Fundação Cesgranrio, estava prevista para acontecer
no início de abril de 2020. Porém, em função do fechamento
da escola, atendendo às exigências governamentais, o teste foi
cancelado. No entanto, os alunos continuaram a preparação para o
teste, independentemente do cancelamento.
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PROGRAMA EABH ONLINE
A Escola Americana de Belo Horizonte foi pioneira no aprendizado
em casa durante a pandemia do Covid-19 no Estado de Minas
Gerais. A EABH optou por uma abordagem humana para os
problemas e as incertezas originadas por esta ameaça. No dia 18
de março, quando recebemos os mandatos governamentais para
o fechamento da escola, a nossa comunidade embarcou em um
novo paradigma, uma forma inovadora de ensinar e aprender,
à medida que a EABH reconheceu que este momento era uma
oportunidade para o desenvolvimento de novas habilidades.
As aulas da escola foram retomadas no dia 23 de março, em
um ambiente virtual, preservando as nossas conexões sociais e
afetivas, mesmo a distância, entre professores e alunos. Assim
como outras escolas internacionais ao redor do mundo, a EABH
utilizou plataformas online para continuar o seu aprendizado
enquanto as aulas presenciais estavam suspensas. Esta
integração tecnológica já fazia parte do currículo da escola, que
adota plataformas digitais diariamente para o aprendizado.
A escola e os professores elaboraram estratégias de aprendizado
acolhedoras e inclusivas, projetadas para o momento. O Plano
de Educação EABH Online focou no bem-estar socioemocional
dos nossos alunos e professores. Durante o período de
distanciamento social, o nosso objetivo foi oferecer uma conexão
social, mesmo que online.
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A nossa abordagem com o Aprendizado EABH Online começa
com a premissa de manter a integridade da nossa metodologia
de ensino e aprendizado e os valores do ensino presencial.
Honramos a colaboração e a reflexão. Os nossos alunos
desenvolvem conhecimento e tomam atitudes. São alunos
de expressão artística e metodologia científica. Brincadeiras e
exercícios físicos são partes importantes de uma vida saudável e
da educação da EABH.
Offline ou online, permanecemos firmes na nossa missão. A
missão da EABH de “empoderar agentes compassivos para
um futuro melhor” permite que os professores pensem de
forma diferente sobre as oportunidades e possibilidades que
podem resultar das circunstâncias desafiadoras associadas ao
fechamento de escola por qualquer motivo, além de permitir
que eles alavanquem as plataformas digitais para oferecer
experiências de aprendizado ricas em engajamento, interação
social e feedback dos nossos alunos.
No centro da nossa abordagem em relação ao Aprendizado EABH
Online está a crença de que devemos pensar de forma diferente
sobre nossas prioridades quando respondemos a circunstâncias
desafiadoras e que devemos abraçar novas oportunidades para
os alunos aprenderem de forma autêntica e significativa.
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REALIZAÇÕES
APROVAÇÃO EM UNIVERSIDADES TURMA DE 2020

ANDRÉ VIEGAS

BEATRIZ BRANDÃO

CAIO BEZERRA

CAIO KLEINPAUL

DANIEL SOUZA

UNION COLLEGE
EUA

FGV
BRASIL

SANTA CLARA UNIVERSITY
EUA

UNIVERSIDADE DE ERFURT
ALEMANHA

UNIVERSITY OF FLORIDA
EUA

ENZO DIÁCOVO

ISABELA PADILHA

ISABELLE MISERANI

JÚLIA GONÇALVES

LORENA RAGONESI

BROWARD UNIVERSITY
BRASIL

UNIVERSITY OF DENVER
EUA

QUINNIPIAC UNIVERSITY
EUA

HULT BUSINESS SCHOOL
EUA

NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
EUA

LUCAS PRETTI

LUCCA MOREIRA

MARCELA ORTIZ

RAFAEL LAZZAROTTO

RAFAEL GROPEN

FAAP
BRASIL

POINT LOMA NAZARENE UNIVERSITY
EUA

LOADING...

BROWARD UNIVERSITY
BRASIL

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
EUA

RODRIGO SILVA

TAVEON MALNACK

VALENTINA BALLESTEROS

ZEINNER DE PAULA

FIU
EUA

OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY
EUA

MILTON CAMPOS
BRASIL

PUC MINAS
BRASIL
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REALIZAÇÕES

FORMATURA DO ENSINO MÉDIO DA TURMA DE 2020
Para concluir o ano acadêmico de 2019-2020, outras escolas
ao redor do mundo organizaram cerimônias de graduação
virtuais ou presenciais. A EABH fez algo extraordinariamente
diferente. Os nossos alunos concluíram sua carreira no
Ensino Médio com uma cerimônia de formatura histórica, no
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Sabendo que essa
seria a última oportunidade de se despedir dos colegas de
classe antes de se separarem e seguirem caminhos distintos,
nossos formandos fizeram de limões limonada.

Eles abraçaram e personificaram a missão da nossa escola de
“empoderar agentes compassivos para um futuro melhor”
com os valores da nossa escola de perseverança e cidadania
responsável, mobilizando seus pais e administradores de
escola para essa épica cerimônia de formatura.
Não poderia haver um local mais simbólico para celebrar sua
decolagem em direção a diferentes cidades do mundo. A
cerimônia de formatura de 2020 foi transmitida ao vivo para
que os membros da nossa comunidade e amigos pudessem
todos assistir juntos.
CLIQUE AQUI PARA

ASSISTIR O VIDEO!
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REALIZAÇÕES

HEART OF A HAWK LORENA RAGONESI
Este ano, o vencedor do prêmio “Heart of a Hawk” foi Lorena
Ragonesi. Gostaríamos de parabenizá-la por sua aprovação
nas seguintes universidades: Nova Southeastern University,
Colorado State University, Eastern Michigan University,
Hofstra University, University of British Columbia, University
of Cincinnati, University of Southern Mississippi, University of
the Sciences, University of Calgary and University of Toronto.

O Heart of Hawk é um prestigiado reconhecimento concedido
a um aluno da 3ª série que se destacou em todos os aspectos
da vida escolar durante a sua trajetória no Ensino Médio.
Este aluno é consistentemente respeitoso e demonstra
uma constante conquista dos objetivos, além de esforço e
perseverança. O premiado exemplifica as qualidades SAAGE,
que são os pilares da escola. Ele demonstra:

Ela escolheu cursar a Nova Southeastern University, localizada
em Fort Lauderdale, Flórida, EUA, onde planeja se formar em
Neurociência Comportamental. Estamos ansiosos para saber
sobre o futuro dela!

• Conhecimento, destacando-se academicamente;
• Talento artístico e/ou atlético, que é utilizado de forma
positiva para promover a escola;
• Cidadania global, mostrando empatia pelos outros de
forma consistente e concreta e mentalidade internacional
através do serviço; e
• Liderança Positiva, enquanto promove a escola.
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REALIZAÇÕES
ADMISSÕES UNIVERSITÁRIAS GLOBAIS*

65.50%

29.50%

5%

EUA

BRASIL

Europa,
Ásia e outros

* Dados que refletem as escolhas de 61 dos graduados das turmas de 2016/2017 a 2019/2020.

BOLSAS
RECEBIDAS

OS ALUNOS DA TURMA DE 2020

RECEBERAM 51 OFERTAS DE BOLSA

NO TOTAL
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REALIZAÇÕES
UNIVERSIDADES EM QUE ALUNOS DA EABH FORAM ADMITIDOS ENTRE 2013-2020
As destacadas em amarelo são as universidades em que os alunos da
turma de 2020 foram aprovados.

UNIVERSIDADES NOS EUA

LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO

CANADÁ

AMERICAN UNIVERSITY

LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA

CARLETON UNIVERSITY

AUBURN UNIVERSITY

LYNN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CINCINNATI

ONTARIO COLLEGE OF ARTS AND DESIGN

BAYLOR UNIVERSITY

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER

SAINT MARY’S UNIVERSITY

BETHEL UNIVERSITY, TN

MIDDLE GEORGIA STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF COLORADO COLORADO SPRINGS

SIMON FRASER UNIVERSITY

BINGHAMTON UNIVERSITY SUNY

MISSOURI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF DAYTON

TRENT UNIVERSITY

BLOOMFIELD COLLEGE

MONTANA STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF DENVER

UNIVERSITY OF CALGARY

BOSTON UNIVERSITY

NAVARRO COLLEGE

UNIVERSITY OF FLORIDA

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

BOWLING GREEN UNIVERSITY

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF HOUSTON

UNIVERSITY OF ONTARIO INST. OF TECH.

BROWARD COLLEGE

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF HARTFORD

UNIVERSITY OF TORONTO

BROWN UNIVERSITY

NEW YORK UNIVERSITY

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO

UNIVERSITY OF VICTORIA

BUTLER UNIVERSITY

NEWBERRY COLLEGE

UNIVERSITY OF KENTUCKY

UNIVERSITY OF WINDSOR

CARSON NEWMAN COLLEGE

NORTHEASTERN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF OKLAHOMA

CARTHAGE COLLEGE

NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MARYLAND

BRASIL

CHRISTIAN BROTHERS UNIVERSITY

ORANGE COAST COLLEGE

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON

BROWARD INTERNATIONAl UNIVERSITY BRAZIL

COLLEGE OF WOOSTER

OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

COLORADO STATE UNIVERSITY

OREGON STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MIAMI

FAAP

COLORADO MOUNTAIN COLLEGE

PACE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MICHIGAN

FACULDADE ARNALDO

COLUMBIA UNIVERSITY

PENN STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES

FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL (FEI)

DAVIDSON COLLEGE

PEPPERDINE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN

FACULDADE MILTON CAMPOS

DELTA STATE UNIVERSITY

PERU STATE COLLEGE

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA GREENSBORO

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)

DENISON UNIVERSITY

POINT LOMA NAZARENE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA

FUMEC

DIXIE STATE UNIVERSITY

PRATT INSTITUTE

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

IBMEC

EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY

PURDUE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF SAN DIEGO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB)

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

QUINNIPIAC UNIVERSITY

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO

ISABELA HENDRIX

EMERSON COLLEGE

RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE

UNIVERSITY OF SCRANTON

NEWTON PAIVA

EMORY UNIVERSITY

RHODES COLLEGE

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

PONTIFÍCIA U. CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC-MG)

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ROLLINS COLLEGE

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

UNI BH

FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SAE INSTITUTE

UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MINAS GERAIS (UEMG)

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

SAINT EDWARD UNIVERSITY

UNIVERSITY OF THE SCIENCES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

FURMAN UNIVERSITY

SAINT MARY’S UNIVERSITY

UNIVERSITY OF TULSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

FORDHAM UNIVERSITY

SAINT NORBERT COLLEGE

UNIVERSITY OF VERMONT

FULL SAIL UNIVERSITY

SANTA CLARA UNIVERSITY

UNIVERSITY OF WEST FLORIDA

EUROPA

GEORGE FOX UNIVERSITY

SCAD

UNIVERSITY OF WISCONSIN STEVENS POINT

EDINBURGH UNIVERSITY (SCOTLAND)

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SETON HALL UNIVERSITY

UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

SHORTER UNIVERSITY

VALENCIA COMMUNITY COLLEGE

(NETHERLANDS)

GEORGIA TECH UNIVERSITY

SUNY NEW PALTZ

VIRGINIA TECH

HANZE UNIVERSITY (NETHERLANDS)

HOFSTRA UNIVERSITY

SYRACUSE UNIVERSITY

WASHINGTON STATE UNIVERSITY

PARIS- SORBONNE UNIVERSITY (FRANCE)

HOLY CROSS COLLEGE

SOUTHERN NAZARENE UNIVERSITY

WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (ENGLAND)

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

STANFORD UNIVERSITY

WEBSTER UNIVERSITY

UNIVERSITY OF GRONINGEN (NETHERLANDS)

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK ALBANY (SUNY)

WENTWORTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF ERFURT (GERMANY)

INDIANA UNIVERSITY- PURDUE U. FORT WAYNE

TEMPLE UNIVERSITY

WENTWORTH MILITARY ACADEMY & JUNIOR COLLEGE

IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE

UCLA (UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES)

WESTERN STATE COLLEGE

AUSTRÁLIA

IOWA LAKES COMMUNITY STATE COLLEGE

UNION COLLEGE

WESTMINSTER UNIVERSITY, PA

MURDOCH UNIVERSITY

LA ROCHE COLLEGE

UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE

WICHITA STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

LESLEY UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

WILLIAM CAREY UNIVERSITY

UNIVERSITY OF WESTERN

LAWRENCE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BUFFALO SUNY

WOFFORD COLLEGE

LONE STAR COLLEGE, CITYFAIR, TX

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY

OUTROS

LONG ISLAND UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE

STELLENBOSCH UNIVERSITY (SOUTH AFRICA)

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA (MEXICO)
YALE-NUS COLLEGE (SINGAPORE)
FUDAN UNIVERSITY IN SHANGHAI (CHINA)
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STEVEN GIA ´15
Ano de graduação na EABH: 		 2015
Universidade(s) frequentada(s) e país:
Pennsylvania State University, USA
Formação (ões): 			
Bachelor’s Degree in Computer Science
Steven atualmente trabalha como Engenheiro de Software para Hughes Network Systems em
Gaithersburg, Maryland nos EUA.
Depoimento:
Durante os 13 anos que passei na EABH, eu tive a oportunidade de ter colegas de todas as partes do mundo,
conhecer pessoas incríveis, assim como os meus antigos professores e funcionários. Eles ajudaram a formar
a minha experiência educacional, social e cultural, assim como a pessoa que eu sou hoje. A EABH contribuiu
para o meu processo de admissão na universidade, me dando a oportunidade de fazer testes de AP e SAT
localmente e me fornecendo professores que me ajudaram nas minhas redações para a faculdade. Graças
a EABH, eu pude estudar na Pennsylvania State University e me formar em Ciências da Computação. Hoje
eu trabalho como Engenheiro de Software nos EUA e isto não teria sido possível sem a EABH.

MEGAN DEMPSEY ´16
Ano de graduação na EABH: 		 2016
University (ies) attended and country:
Wofford College, USA
Formação (ões):		
		
Psychology, B.S. with a concentration in neuroscience
Reconhecimentos:
• Summa Cum Laude graduate,
• Phi Beta Kappa Inductee
Megan começou a fazer Medicina na Medical University of South Carolina, em Charleston, na Carolina
do Sul, EUA.
Depoimento:
A EABH foi crucial para que eu aprendesse sobre mim mesma e para que eu crescesse amando aprender.
Eu estou onde eu estou hoje somente por causa da base que a EABH me deu, sempre me puxando para
pensar de forma crítica, me adaptar e para o aprendizado para toda a vida. O ambiente de aprendizado
em salas pequenas realmente construiu a base que eu precisava para me destacar na universidade tanto
academicamente quanto nas atividades extracurriculares.
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LUIZ DUTRA ´16
Ano de graduação na EABH: 		
Universidade(s) frequentada(s) e país:
						
Formação (ões):		
		

2016
Iowa Lakes Community College
and Christian Brothers University, USA
Bachelor’s in Mechanical Engineering

Reconhecimentos:
• Featured Mechanical Engineering Student (CBU)
• Dean’s List (4 semesters - CBU)
• Buccaneer Bronze Scholar (Sophomore/Junior/Senior - CBU)
• Judicial Board Member (Senior - CBU)
• 2nd Team All-Region for Academics within Soccer (ILCC)
• ISSL Soccer and Futsal MVP (Senior Year - EABH)
• Silver and Bronze Medal for Brazilian Astronomy Olympics (Junior/Senior - EABH).
Luiz trabalha como Engenheiro de Qualidade para Smith & Nephew em Memphis, Tennessee nos EUA.
Depoimento:
A EABH me preparou tanto academicamente quanto como atleta para os altos padrões de sucesso que
Universidades Americanas reconhecidas esperam dos seus alunos.

LEO CAPUS
Anos na EABH: 				2003-2009
Universidade(s) frequentada(s) e país:
Touro College in Berlin, Germany
Formação (ões): 			BA in Psychology
Reconhecimentos:
• Menção honrosa nas Olimpíadas de Filosofia em Luxemburgo.
• Prêmio do público durante a semana de Artes juvenil em Differdange, Luxemburgo.
Atualmente Leo frequenta a Touro College em Berlim, Alemanha, e, ao mesmo tempo, faz exibições de
artes do seu país natal, Luxemburgo, em média 2 a 3 vezes por ano.
Depoimento:
A EABH me equipou com ótimas habilidades de comunicação em língua inglesa.
Clique aqui para ouvir a entrevista do Leo Campus para a ARA City Radio de Luxemburgo.
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ALISHA DESHMUK
Anos na EABH: 				2009-2010
Universidade(s) frequentada(s) e país:
Atualmente, University of Toronto, Canadá
Formação (ões):		
		
Majoring in International Relations
							
Minoring in (i) Linguistics (ii) Spanish
Reconhecimentos:
Estagiária no Consulado Geral da Bélgica, Chennai, Índia, fevereiro a abril de 2017:
• Preparou um artigo de pesquisa / estudo sobre o tema “Refugiados do Sri Lanka em Tamil Nadu, Índia”.
Na Universidade de Toronto:
• Atualmente, sou presidente da RefugeAid, University of Toronto. É um clube que oferece
ajuda humanitária em colaboração com Médecins Sans Frontières / Médicos sem Fronteiras
(MSF) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) ao levantar
consciência sobre as tendências atuais e emergentes que afetam refugiados e requerentes de asilo.
• Chefe Feminina do 2º ano, residente, 2018-19.
• Chefe de terceiro ano feminina de não residência, Trinity, U of T 2019-2020.
• Ganhou o “Prêmio de Delegado de Destaque” em Harvard Model UN (mundial), Hyderabad, Índia em
Comitê do Corpo de Imprensa, agosto de 2015.
• Diretor assistente do Harvard Model UN, Pequim, China para o Press Corps Committee, março de 2017.
• Diretor Assistente para Harvard Model UN, Hyderabad, Índia para o Alto Comissário da ONU
Comitê para Refugiados, agosto de 2016.
• Estagiou anteriormente no jornal Times of India, Bangalore, Índia, em 2015 e 2017
(o maior jornal diário inglês de vendas do mundo).
• Anteriormente, fui Coordenadora de Estudantes Refugiados do WUSC, Trinity College, U of T em 2018
- 2019 e depois vice-presidente para WUSC, Trinity College, U of T, 2019-2020. O WUSC é um clube que
ajuda a patrocinar estudantes refugiados na Universidade de Toronto.
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Atualmente estou entrando no meu quarto ano de graduação
na Universidade de Toronto, e normalmente (não durante a
pandemia do COVID), moro em Toronto. Estou cursando Relações
Internacionais junto com Linguística e Espanhol.
Meu interesse e minha carreira estão na área humanitária,
com foco especialmente na Europa e no Oriente Médio. Quero
ajudar refugiados em todo o mundo com seus problemas,
especialmente no campo da educação. Quero ajudar os filhos
de refugiados a obter educação e a viver a vida que realmente
desejam. É por isso que anteriormente trabalhei extensivamente
com a WUSC e atualmente sirvo como presidente da RefugeAid.
Curiosidade (visitei 17 países): Estados Unidos (2009, 2013),
Emirados Árabes Unidos (2010), Seychelles (2010), China (2017),
México (2019), Cuba (2019), Costa Rica (2020), Holanda (2019),
Bélgica (2019), França (2019), Alemanha (2019), Suíça (2019), Itália
(2019), Canadá (2017 - presente), Índia, Brasil (2008-10).

Depoimento:
Eu não posso nem começar a expressar o quanto a EABH me
formou como a pessoa que eu sou, não somente a nível intelectual,
mas também a nível pessoal. Eu penso em quem eu era como
pessoa antes da minha jornada pela EABH e sempre agradeço
às minhas estrelas da sorte pelo fato de a EABH ter entrado na
minha vida quando ainda era cedo, para contribuir para o meu
desenvolvimento pessoal. A primeira coisa que me vem à mente
é a “leitura”. No quinto ano, tínhamos um horário chamado “DEAR
- Deixe tudo e leia”. Eu sempre gostei de ler, mas eu nunca tinha
tido professores que estavam investidos em me ajudar a melhorar
esta habilidade além da leitura acadêmica. Eu me lembro da
minha professora, a Ms. Ruth, que sugeria livros para eu ler por
prazer e eu terminava a lista com afinco em alguns dias e o ciclo se
recomeçava. Esta habilidade que a Ms. Ruth aperfeiçoou em mim
estimulou uma pessoa que iria se interessar em ler por prazer assim
como pela leitura acadêmica, o que iria contribuir imensamente
para o meu sucesso acadêmico. Me ajudou na minha pesquisa
para o Modelo das Nações Unidas, assim como me ajuda hoje para
a minha pesquisa para as redações na Universidade.
A segunda grande coisa que me vem à mente é um dos princípios
do IB a que eu fui exposta somente quando entrei na EABH e que
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é o “questionador”. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e analítica,
mas eu não conseguia capturar qual era a qualidade que eu estava
buscando. O princípio de ser “questionador”, explicado para mim
pela Ms. Catarina (na época ela era professora e tinha acabado de
se tornar a coordenadora do PYP) ficou comigo e eu prometo a
vocês que a cada vez que estou perante um problema na minha
vida hoje, eu penso em como resolver a situação da forma que um
“questionador” iria e sempre funciona.
Esses são somente dois exemplos entre os 5000000 outros
que a EABH e os seus professores deixaram comigo. A EABH
também mudou a minha percepção do mundo porque ela me
deu uma chance de interagir com 49 outras nacionalidades,
mudou o meu modo de pensar e me deu uma plataforma para
que eu aperfeiçoasse as minhas habilidades e aprendesse novas
habilidades. Mais importante para mim, a EABH era um ambiente
seguro para experimentar minha personalidade e interesses e
para ajudar a me tornar a pessoa que eu eventualmente seria.
A melhor parte foi que, neste ambiente, professores tinham uma
mente aberta para tentar novas coisas, mesmo que eles ainda não
as tivessem visto e isso se traduz para mim como um espaço onde
é possível compartilhar novas ideias e uma mente aberta. Estou
sendo 100% honesta quando digo que teria sido impossível ser
quem eu sou hoje se a EABH não tivesse feito parte da minha vida.
E estou enfatizando isso muito porque, antes da EABH, eu nunca
tinha tido tal experiência. Mesmo que o meu tempo na EABH tenha
sido curto, teve um impacto para a vida toda. Eu tenho tanto amor
por minha antiga escola, por os meus professores, e pelas pessoas
incríveis que conheci ao longo do caminho e eu sempre guardo
essas memórias no meu coração. Isso se reflete na forma como
tento manter contato com os meus professores, meus amigos, e
na forma como tento ter notícias da EABH. Eu guardo todos os
momentos em que fomos em excursões, fizemos um teatro do Dr.
Seuss, convidamos nossos pais para falarem dos seus trabalhos,
preparamos uma exibição na aula da Ms. Celi, ou quando corri
para a cantina para chegar lá antes das outras turmas, fiz os
experimentos de ciência mais engraçados, me voluntariei para ler
em voz alta para os alunos do Kindergarten e muito mais! Eu tenho
um sonho de que um dia irei revisitar a minha escola EABH e olhar
ao redor e ver o caminho longo que trilhamos! Uma vez um Hawk,
sempre um Hawk!
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SOFIA MARQUES
Anos na EABH: 				2007-2009
Universidade(s) frequentada(s) e país:
King’s College London, United Kingdom
Formação (ões):		
		
Political Sciences (BSc Hons)
Reconhecimentos:
• Honorable Mention for Best Delegate and Speaker Award at Harvard Model United Nations
• Honorable Mention for Best Delegate in Porto Seguro School Model United Nations
• Honorable Mention for Best Prosecutor at Mock Hearing (High School Law Project)
• Best Presentation Award for High School’s Final Project
Sofia atualmente vive em Londres e trabalha com uma jornalista e blogger brasileira de Beleza, lidando
com as relações pessoais e a comunicação do seu blog, incluindo negócios da marca, patrocínios, e
seleção de conteúdo. Ela se candidatará para um Mestrado em Mídia, Comunicação e Jornalismo em
Londres este ano.
Depoimento:
O tempo que eu passei na EABH teve um papel central em formar a pessoa que eu sou hoje! Eu era
compreendida e valorizada quando era mais nova pelas minhas aptidões e talentos e fui ensinada a
prosperar em situações desafiadoras. A Ms. Catarina é não somente uma figura inspiradora e que teve
uma influência grande na minha vida, mas também é a melhor professora que eu já tive e que a agora
se tornou uma amiga para toda a vida. Tudo que foi ensinado para mim na EABH está comigo até hoje
e, com certeza, eu não teria tido a confiança e a abertura para empreender experiências internacionais
se não fosse pelos princípios que aprendi na EABH.
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INTEGRANDO CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIA,
E MATEMÁTICA POR MEIO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES

FESTIVAL OF THINKERS

Alunos, Pais e Funcionários do Lower School participaram de jogos interdisciplinares
para demonstrar suas habilidades em STEM.

AULA DE ROBÓTICA

CLIQUE AQUI PARA

ASSISTIR O VIDEO!

Os alunos do G8 desenvolveram um cofre
automatizado utilizando Arduino e componentes
eletrônicos. Durante esse projeto, os alunos
aprenderam sobre linguagem de programação,
física elétrica, microcontroladores e robótica.

LOGOTIPO USANDO IMPRESSORA 3D

DESIGN CODING

Os alunos do G7 desenvolveram uma logo pessoal
utilizando uma auto reflexão, a impressora 3D e
materiais de artes. Durante esse projeto, os alunos
aprenderam sobre si mesmos, marketing e modelação
com uma impressora 3D.

Os alunos do G6 desenvolveram um Jogo e um App
usando a linguagem de programação de blocos em
Design Coding. Durante esse projeto, eles aprenderam
sobre escopos de projetos, estrutura de códigos e
pensamento lógico.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Os alunos do G12 e do G9 nas aulas de ciências, aprenderam
sobre a eficiência de energia construindo casas solares
passivas. Ao aprender mais sobre as estratégias de arquitetura
para aproveitar a energia fornecida pelo sol, os alunos
construíram casas capazes de ficar frescas durante o verão
e guardar calor durante o inverno. Tudo isto, utilizando
princípios de design que evitam usar sistemas de calefação e
ar condicionado que dependem de eletricidade.

BRIDGE PROJECT
CLIQUE AQUI PARA

ASSISTIR O VIDEO!
Os alunos do G9 trabalharam em uma unidade
interdisciplinar de matemática (geometria) e design
que envolvia a criação de uma ponte. Os alunos tiveram
a oportunidade de explorar vários tipos de ponte e
compreender o ciclo de design, assim como conectálo a conceitos geométricos (como a congruência)
necessários para construir pontes fortes e estáveis
(feitas com palitos de dente), que tem a capacidade de
segurar vários livros pesados.

FILTROS DE ÁGUA
Os alunos do G9 desenvolveram um projeto sobre a
poluição da água fazendo filtros de água artesanais. Eles
experimentaram com vários designs para testar tanto a
eficiência de diferentes materiais, quanto a forma como
combinações de diferentes padrões afetam a habilidade dos
filtros de limpar a água.
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SHOW DE TALENTOS E NOVA LINHA DE UNIFORMES DA EABH

Pelo quinto ano seguido, o nosso PTA organizou um incrível Show de Talentos na EABH. Alunos e
funcionários participaram de apresentações fantásticas. Vimos talentos em música, dança, desenho
e muito mais. Parabéns a todas as pessoas corajosas que subiram ao palco e se apresentaram na
frente de um grande público!
Na mesma noite do Show de Talentos, os nossos alunos exibiram a nova linha de uniformes da
EABH durante um desfile de moda especial.
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AULAS DE ARTE, TEATRO E MÚSICA

As Artes são uma parte essencial da educação da EABH. As aulas de Teatro, Música e Artes Visuais
colaboram para que os alunos vejam o mundo à sua volta de novas maneiras e promovem a
criatividade, o pensamento crítico e a sensibilidade estética. Os alunos continuaram a trabalhar
em suas apresentações, composições musicais e peças de arte à medida que fizemos uma
transição para o Programa EABH Online.

GALERIA DE ARTES VIRTUAL E APRESENTAÇÕES

Inspired by Nature
Land, Sea, and Sky
In All Shapes and Sizes
Such a Character
World of Dreams
Upper School Contemporary Art 1
Upper School Contemporary Art 2
Blocks
Nice to Meet You
Potpourri
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FILMES E APRESENTAÇÕES

GALERIAS DE ARTE

Este ano, a nossa tradicional Feira de Artes, na qual os alunos têm a oportunidade de apresentarem
os seus trabalhos, foi realizada no formato de uma Galeria de Artes Virtual. Por favor, confira
aqui alguns dos trabalhos dos nossos alunos.
G6 Drama - Charlie and the Chocolate Factory
G7 Drama - Lion King
G9 Drama - Playback Theater
G10 Drama - Forrest Gump
G11 Drama - Romeo and Juliet

A

ARTES
ARTS

EABH READS 2020

CLIQUE AQUI PARA
VER O SITE
CRIADO
ESPECIALMENTE
PARA ESTE EVENTO

Tivemos uma semana especialmente dedicada ao amor aos livros e à leitura. Um dos aspectos
que fez desta semana uma semana ainda mais especial foi que membros da nossa comunidade
gravaram vídeos deles mesmos lendo uma história para os nossos alunos e também se
inscreveram para ler uma história ao vivo pelo Zoom.
Segunda
Terça
Quarta

Ficção Científca
Não-Ficção
Contos de fada
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Quinta
Sexta
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Terror
Poesia (especialmente poemas com
o tema de Dia das Mães)

A

ESPORTES
ATHLETICS

ISSL - INTERNATIONAL SCHOOLS SPORTS LEAGUE - TEMPORADA 1
Basquete Masculino
Basquete Feminino

Futebol Masculino
Futebol Feminino

3º Lugar
4º Lugar

8º Lugar
7º Lugar

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS ATLETAS

SOFIA
PEDROSA

LUMA
BARRETO

ANNA FLÁVIA
ESCOBAR

RAFAEL
GROPEN

LORENA
RAGONESI

CARLOS EDUARDO
PINTO

DANIEL
SOUZA

Athletic Dedication Award
Girls Soccer M.I.P.

School Spirit Award
Girls Soccer M.V.P.

Rookie of the Year

Best All-Around Athlete
Boys Volleyball M.V.P.

Highest G.P.A.
Girls Volleyball M.V.P.

Highest G.P.A.

Boys Soccer M.V.P.

JOÃO VITOR
QUINTÃO

JÚLIA
GONÇALVES

MARY KATHRYN
DEMPSEY

GUILHERME
DIAS

AMARTYA
SINGH

CAIO
BEZERRA

ANDRÉ
VIEGAS

Boys Soccer M.I.P.
Boys Futsal M.I.P.

Girls Basketball M.V.P.

Girls Basketball M.I.P.
Girls Volleyball M.I.P.

Boys Basketball M.V.P.

Boys Basketball M.I.P.

Boys Volleyball M.I.P.

Boys Futsal M.V.P.
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JOGOS AMISTOSOS
A EABH teve orgulho de sediar vários jogos amistosos com
escolas e clubes locais para os programas JV e Varsity. Estes
jogos amistosos aumentam a exposição e a experiência dos
atletas da EABH, ajudam a impulsionar o espírito esportivo
da escola, envolvem a comunidade com o nosso programa
esportivo e promovem a amizade entre os jogadores.
20 de setembro de 2019
		

Varsity Basquete Masculino vs. Mackenzie E.C.
J.V. Futsal vs. Colégio Magnum Buritis

14 de dezembro de 2019
		

J.V. Vôlei vs. Pais dos alunos atletas J.V.
Varsity Futebol Feminino vs. Convidados

A ideia dos jogos amistosos é dar aos pais e funcionários
uma oportunidade de assistir nossos alunos-atletas em ação
e aumentar a exposição do time Junior Varsity, realizando
esses jogos amistosos em escolas/clubes locais.

J.V. Basquete vs. Pais dos alunos atletas J.V.
Varsity Futsal Masculino vs. Funcionários
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PROGRAMA DE ESPORTES DA EABH
Média anual de participação

59%

50%

DOS ALUNOS DO 6º AO 8º ANOS
PARTICIPARAM DO PROGRAMA
ESPORTIVO EM 2019/2020.

DOS ALUNOS DO 9º À 3ª SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO PARTICIPARAM DO
PROGRAMA ESPORTIVO EM 2019/2020.

COMO O PROGRAMA DE ESPORTES CONTINUOU ONLINE
O fato de termos que ter aulas online não segurou o nosso espírito escolar e
a nossa perseverança de atletas. Em abril, realizamos uma PEP Rally virtual,
seguida por um evento virtual de ISSL. Atletas do JV e Varsity também
continuaram seus treinos online. Diferentes tempos… diferentes formas… o
mesmo incrível espírito escolar!

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Durante o ano de 2019/2020, a EABH ofereceu 23
atividades no campus para alunos de PK1 ao G12: Ginástica
Artística, Artes e Artesanato, Balé, Teatro, Capoeira,
Robótica, Empreendedorismo, Jogos Matemáticos, Pular

Corda, Colorindo Mandalas, Minecraft, Crítica de Cinema,
Música, Contação de História, Taekwondo, Yoga e Esportes:
Basquete, Futsal, Futebol e Vôlei.

367 PARTICIPAÇÕES POR SEMANA EM 23 ATIVIDADES DIFERENTES.
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EXCURSÕES

As excursões são uma parte importante da educação na EABH. Acreditamos que o
aprendizado mais significativo acontece por meio de experiências autênticas. Aqui estão
algumas oportunidades e locais visitados pelos alunos ao longo do ano:
Série:
Destino:
		

G1 Blue & White
BeGreen Fazendas Urbanas
13 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G10
KOF Brasil MG (Coca-Cola/FEMSA)
19 de fevereiro de 2020

Série:
Destino:
		

G4 White
Historical Museum of UFMG
4 de outubro de 2019

Série:
Destino:

G3 White
Museu de Morfologia da UFMG
12 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G1 White & Blue
Museu de Artes e Ofícios
13 de dezembro de 2019

Série:
Destino:
		

G4 Blue
Historical Museum of UFMG
3 de outubro de 2019

Série:
Destino:
		

G4 Blue & White
BeGreen Fazendas Urbanas
12 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G11
UP Escalada
26 de novembro de 2019

Série:
Destino:
		

G3 W & B
Gruta Rei do Mato
24 de setembro de 2019

Série:
Destino:
		

PKII Blue & White
Transitolândia
10 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G12
Hub Social
19 de novembro de 2019

Série:
Destino:
		

PKII W & B and KNDG W & B
SESI Theater
18 de setembro de 2019

Série:
Destino:
		

G3 Blue
Museu de Morfologia da UFMG
10 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G1 White & Blue
Robótica DHEL
5 de novembro de 2019

Série:
Destino:
		

G4
Centro de Arte Popular
5 de setembro de 2019

Série:
Destino:
		

Grade 5
Escape 60
9 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G3 White & Blue
INMET
1 de novembro de 2019

Série:
Destino:
		

G2
Museu de Artes e Ofícios
30 de agosto de 2019

Série:
Destino:
		

PK I White & Blue
Museu das Minas e do Metal Gerdau
03 de março de 2020

Série:
Destino:
		

G10
Social Hub
8 de outubro de 2019

31

RELATÓRIO ANUAL
2019 / 2020

G

CIDADANIA GLOBAL
GLOBAL CITIZENSHIP

LEADERSHIP DAY

Como forma de promover líderes globais para o século
21, todos os líderes estudantis envolvidos nos Grupos de
Liderança Estudantil da EABH (Conselho Estudantil, National
Honor Society, Modelo das Nações Unidas, Daily Hawk,
Conselho de Liderança Atlética Estudantil, Clube de Debate
e Mu Alpha Theta) participam no Dia da Liderança, em que
eles aprendem e discutem emoções positivas, engajamento,
relacionamentos e conquistas por meio de exercícios
divertidos e significativos.

Nesse ano, além do tradicional Dia da Liderança, que ocorre
em setembro, também realizamos uma Oficina Especial
de Liderança com Mina Merkel, consultora estratégica
internacional, durante o segundo semestre. Ela ministrou
uma Oficina de Liderança EABH para mais de 60 alunos
do Ensino Médio em 13 de março. O foco dessa oficina foi
ajudar os alunos a compreender as qualidades necessárias
para se desenvolverem como líderes, compreender o papel
dos líderes estudantis, inspirar outros a assumir funções
de liderança e a descobrir formas de superar os desafios
que os líderes enfrentam. Estamos capacitando agentes
compassivos para um futuro melhor!

ESPANHOL E CHINÊS
Na EABH, nossos alunos aprendem quatro línguas diferentes. Além de Inglês e Português,
os alunos também têm aulas de Espanhol e Chinês. As aulas de Espanhol para alunos do
6º ano à 1ª série do Ensino Médio são divididas em diferentes níveis, de acordo com a
proficiência. As aulas de Mandarim acontecem da 2ª à 3ª série do Ensino Médio.
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COMMUNITY AWARDS
CLIQUE AQUI PARA

ASSISTIR O VIDEO!

Realizamos a nossa 4ª Premiação da Comunidade Escolar
virtualmente… Porque nunca deixaríamos essa importante
data passar sem celebrar a Comunidade da EABH!

PSICÓLOGAS ESCOLARES - SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL
As psicólogas da EABH estão sempre comprometidas em
oferecer um programa que é preventivo e que dê a cada
aluno na nossa escola o apoio que precisam para aprender
em um ambiente seguro.
O ano de 2019/2020 foi repleto de oportunidades para
vivenciar conteúdo de aprendizado socioemocional no Dia
do Bem Estar, um evento que envolveu toda a escola para
nos conscientizar sobre a importância de nos cuidarmos
mentalmente e fisicamente, à participação em reuniões
com alunos e famílias, individualmente ou em grupos, com
a esperança de ajudá-los a cumprir todo o seu potencial.
As nossas psicólogas escolares revisaram e reformularam
as nossas Políticas e Procedimentos de Proteção à Criança,
para se adequar melhor às necessidades atuais da EABH.
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Apesar das circunstâncias inesperadas presentes durante a
segunda metade do ano letivo, quando a escola foi forçada
a fechar devido à pandemia, as nossas psicólogas escolares
estavam prontas e disponíveis para oferecer a toda a
comunidade o apoio de que precisava para passar por esta
situação desafiadora. Elas continuaram a oferecer todos os
serviços de quando as aulas eram presenciais (reuniões com
alunos e famílias, lições, oficinas, etc...) e se asseguraram de
manter um contato próximo com todos para checar o seu
bem-estar e lhes dar as ferramentas necessárias para lidar
com estas mudanças.
Acreditamos que adaptações são um grande desafio,
mas também uma ótima oportunidade para crescer
e desenvolver novas habilidades, e estamos aqui para
continuar a oferecer o apoio que precisarem para passar por
este processo como um todo!
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PROJETOS E INICIATIVAS DE SERVIÇO COMUNITÁRIO
Durante todo o ano, os alunos da EABH participam de diversos serviços comunitários dentro e fora do campus! Como
parte do nosso compromisso com a escola e com a comunidade, os alunos do 6º ao 8º ano devem cumprir 15 horas de
serviço comunitário e os alunos do 9º ano à 3ª série do Ensino Médio devem cumprir 20 horas de serviço comunitário
por semestre. Em 2019/2020, os alunos cumpriram 1.293 horas de serviço comunitário por meio de uma variedade
de serviços. Aqui estão algumas das diversas formas como os alunos da EABH contribuíram com a escola e com a
comunidade em 2019/2020:
• Participaram dos projetos do GIN: Green Area,
Eco Challenge e Children’s Hospital.

• Apoiaram os treinadores e os alunos do Lower School
durante as atividades extracurriculares de futebol, vôlei,
e basquete do Little Hawks e do Future Hawks.

• Ajudaram na Liga de Matemática e na orientação dos
alunos de pré-cálculo.

• Ajudaram nos Eventos de Integração Comunitária da
escola, trabalhando diretamente com o PTA no caixa,
com vendas de comidas, decorações, entre outros.
Eventos como: Halloween, Talent Show e Festival
of Thinkers.

• Ministraram aulas de inglês para funcionários da cantina
e manutenção.

• Supervisionaram e desenvolveram atividades com os
alunos nas quartas-feiras de início tardio.
• Ajudaram na Biblioteca e nas aulas de Artes.
• Produziram mãos protéticas para o Projeto Valentina do GIN.

• Também se voluntariaram fora da escola no Asilo São
Vicente de Paula e Lar dos Idosos de São José, Boa Ação
de Natal na Creche Sonho de Crianças, Cão Viver, ONG
Proteger, Encontro Solidário Lullo Gelato, Hub Social,
Estágio voluntário no Núcleo de Neurociências da UFMG,
entre outros.

VISITA AO HUB SOCIAL
No início de outubro, os nossos alunos do 10º ano foram ao Hub Social para uma
excursão de serviço comunitário. O Hub Social é uma incubadora e aceleradora
de iniciativas de impacto social. Foi uma experiência incrível que deu aos alunos a
oportunidade de conhecer muitas organizações sociais e aprender sobre os seus
projetos. Os alunos também puderam participar do projeto de seleção para ajudar a
decidir quais organizações iriam receber fundos do Hub Social.
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INICIATIVAS SOCIAIS
EABH DOA COMPUTADORES E MATERIAIS
A ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
No início do ano letivo de 2019/2020, a integração tecnológica na EABH foi para um
outro nível com a chegada dos COW - Chrome On Wheels. Agora com computadores
móveis, os nossos alunos passaram a não ter mais a necessidade de usar o laboratório
de informática. Consequentemente, organizamos a doação de todos os nossos
computadores e equipamentos que não estavam mais em uso para duas escolas
públicas localizadas na região, nos bairros Palmeiras e Cinquentenário. Conseguimos
articular também com outras entidades, como Lar dos Meninos de São Vicente de
Paula e Bom de Bola, Bom na Vida (entre outras) a doação de livros, jogos, além de
materiais escolares e esportivos.

RECICLAGEM DE UNIFORMES ANTIGOS DA EABH EM PIJAMAS
À medida que lançamos uma nova linha de uniformes em novembro de 2019, a EABH
abraçou o projeto Doces Sonhos para fazer o descarte seguro e inteligente dos antigos
uniformes escolares, dando a eles uma nova vida. O projeto Doces Sonhos foi criado por
mães que viram um potencial de transformar uniformes escolares antigos em pijamas
infantis, trabalhados com desenhos criativos de retalhos nas logos das escolas. Estes
pijamas são então, doados para crianças em hospitais e creches que fazem grande
proveito deles. Em 2019, o PTA da EABH iniciou uma campanha entre as famílias para
doarem seus uniformes antigos. Centenas de uniformes em desuso foram doados e
se transformaram em lindos e acolhedores pijamas para crianças. Acreditamos que a
transformação para um mundo melhor e mais acolhedor se faz em comunidade!!

CAMPANHA DE DOAÇÃO PARA AS VÍTIMAS DAS INUNDAÇÕES
ORGANIZADA PELO NHS & GIN

EABH's National Honor Society and Global Issues
Network Clubs are happy to announce the

FINAL RESULTS
OF THE RAIN
CAMPAIGN
we COLLECTED and DONATED

3185

ITEMS
To

40
FAMILIES
+ Red Cross

Thank you!
.

A Região de Belo Horizonte foi castigada com chuvas pesadas no começo de 2020. O alto
volume de chuva fora do comum interrompeu o dia a dia, assim como causou muitos
danos para casas e estradas. A fim de aliviar um pouco desse sofrimento e ajudar as
vítimas das inundações, os nossos alunos rapidamente organizaram uma campanha de
doação que envolveu toda a escola e a nossa comunidade foi rápida em responder. Esta
iniciativa organizada em conjunto pelos clubes EABH National Honor Society e o Global
Issues Network resultou na mobilização de 3.185 itens de higiene, de limpeza, roupas, água
engarrafada, e itens pessoais (como toalhas e lençóis). Essas doações foram encaminhadas
diretamente para 40 famílias no bairro vizinho, Olhos d´Água, que estavam vivendo em
um abrigo temporário devido à falta de segurança em suas casas, assim como para a Cruz
Vermelha, cuja ajuda chegou a muitas comunidades na região de Belo Horizonte. Obrigada
a todos que participaram.
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CLUBES ESTUDANTIS

STUCO - STUDENT COUNCIL
O StuCo (Grêmio Estudantil) de 19-20 enfrentou várias
dificuldades, mas perseverou diante dos desafios. Durante
o primeiro semestre, a equipe fez um excelente trabalho
ao comunicar a alegria do espírito de fim de ano para os
alunos e professores, lhes entregando balas e se fantasiando.
Mais próximo do final do segundo semestre, a equipe do
Grêmio Estudantil teve que lidar com algo que nunca havia
acontecido na EABH antes, uma pandemia global nos
atingiu e tivemos que nos mudar para o ambiente online.
A equipe teve que se manter forte para o corpo estudantil

e teve que estrategizar diferentes formas para poder apoiálos. Uma nova plataforma online foi criada; o Instagram do
StuCo é uma ferramenta muito útil para manter os alunos
informados durante esta quarentena. A equipe também
organizou uma“Spirit Week”online a fim de manter o espírito
da nossa comunidade elevada, mesmo durante este período
difícil. Foi um ano duro, que contou com muitas mudanças, e
o Grêmio Estudantil de 19-20 demonstrou e projetou apoio,
força e criatividade para resolver os problemas para o nosso
corpo estudantil.

CLUBE DE DISCURSO E DEBATE
O Clube de discurso e debate busca promover o discurso
público na comunidade da EABH e preparar os seus
membros para se engajar em debates significativos. No
seu primeiro ano de funcionamento, o clube trabalhou
para estabelecer os sistemas e as estruturas que irão
assegurar a sua longevidade. Os seus membros também
começaram a estudar técnicas de debate e discutiram
tópicos relacionados à reabilitação e à justiça retributiva.
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CLUBES ESTUDANTIS
SALC - STUDENT ATHLETE LEADERSHIP COUNCIL
O primeiro ano do SALC (Conselho de Liderança Atlética
Estudantil) foi desafiador e emocionante! Começamos o
ano planejando uma série de atividades que queríamos
realizar durante o ano, como organizar os uniformes para
a competição de ISSL no primeiro semestre, administrar os
itens para o Bazar do SALC, e os jogos amistosos na EABH.
Porém, devido a esta pandemia inesperada, tivemos que ser
criativos e planejar um evento virtual de ISSL no segundo
semestre e também a cerimônia de premiação dos atletas.
Os membros do SALC sabiam que a participação presencial
era muito importante para os dois eventos e, mesmo assim,
tivemos que trabalhar com o que tínhamos e usar a nossa
criatividade para nos adaptar a uma realidade diferente e
virtual. Foi desafiador planejar atividades que poderiam

não agradar aos nossos atletas, porque não era a mesma
coisa do que estarmos ali presencialmente. Isso estava
especialmente nos preocupando quando pensávamos
o quanto queríamos que estes eventos fossem especiais
para os nossos Seniors, uma vez que eles não tiveram a
oportunidade de se despedir. Ficamos muito contentes
por poder realizar um evento virtual de ISSL no segundo
semestre com várias atividades e desafios e uma Cerimônia
de Premiação, especialmente uma na qual muitos pais
tiveram a oportunidade de estarem envolvidos. Esperamos
que, no próximo ano, junto com os novos membros do SALC,
poderemos melhorar e inovar as nossas atividades virtuais e,
tão logo, retornarmos à escola.

LIGA DE MATEMÁTICA
A Liga de Matemática é uma competição internacional
incluindo escola de todo o mundo. Aqui estão alguns
destaques do ano de 2019/2020:
• Julie G. (G7) - Obteve uma colocação entre os TOP 37
alunos da liga. Ela foi número 33. 19 escolas competiram,
com uma média de 15 alunos por série. Isto significa que
ela teve uma colocação de 33 dentre cerca de 285 alunos.
• G7 obteve uma nota de grupo que nos colocou entre as
TOP 10 escolas da liga. A EABH foi a 8ª colocada.
• G8 obteve uma colocação entre as TOP 10 escolas da
liga. A EABH foi a 9ª colocada.
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CLUBES ESTUDANTIS

GIN - GLOBAL ISSUES NETWORK
O Global Issues Network (GIN) continua a possibilitar que
alunos proponham, desenvolvam e cultivem projetos de
serviço comunitário em diversas formas. O grupo continuou
o Projeto Valentina e treinou um novo grupo de alunos
sobre como projetar, imprimir e construir mãos protéticas
para crianças. Eles agora construíram mãos protéticas para 5
pessoas diferentes ao redor da América do Sul. Este ano eles
trabalharam em múltiplos projetos e foi possível impactar
várias famílias. Através do projeto com o Hospital Infantil, o

grupo GIN desenvolveu e adaptou um skateboard para o
Otávio, um paciente de oncologia na Casa de Apoio Aura. Eles
também criaram o Projeto Rain Campaign e, em colaboração
com a nossa comunidade escolar, entregaram mais de 3.000
itens em doações para as famílias afetadas pelas chuvas em
Minas Gerais no início do ano. Junto com os projetos de
serviço, o grupo tem trabalhado na Área Verde e em EcoDesafios, que tem como objetivo aumentar o envolvimento
da nossa comunidade em causas ambientais.

MU ALPHA THETA
Pela primeira vez na história da nossa escola, os alunos
do Ensino Médio da EABH participaram de competições
matemáticas internacionais como o Log1 Contest e o Rocket
City Math League. Em adição, os membros da Sociedade de
Honra de Matemática continuaram a trabalhar no Projeto
de Tradução da Matemática Eureka, durante o primeiro
semestre do ano letivo e estabeleceram parcerias com
outros clubes de matemática de outras escolas a fim de
expandir o alcance dessa iniciativa.
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CLUBES ESTUDANTIS

MUN - MODEL UNITED NATIONS
Apesar de o vírus COVID-19 ter nos interrompido no
meio do ano, como interrompeu tantos outros clubes, os
membros do EABH MUN ainda conseguiram ter um ano
letivo de 19/20 muito emocionante e de muito sucesso. Ao
todo, o MUN conseguiu participar de duas conferências:
AASBMUN (Association of American Schools in Brazil MUN)
e SalMUN (Salvador MUN). AASBMUN foi realizada pela
Chapel School em São Paulo do dia 30 de agosto ao dia 01
de Setembro. A SalMUN foi realizada pela Pan American
School of Bahia do dia 20 ao dia 24 de Novembro.
Quatro dos nossos membros ganharam o prêmio de
Delegação Excepcional durante o AASBMUN, e eles são
G11 Carlos P. e G11 Artur C., juntos, como a Delegação da
Turquia no Conselho de Direitos Humanos; e G10 Jacobus
S. e G10 Adrian U., como a Delegação do Irã no Conselho
de Segurança. Os alunos da EABH que participaram do
AASBMUN também receberam Comendações Verbais: G11
Ester F. e G10 Julia L., como a Delegação da Alemanha no
Conselho de Segurança Histórica e G10 John G. and G10
Amartya S., como a Delegação do Japão na UNICEF. Também
na AASBMUN, a Delegada Chefe do MUN G12 Isabela P. foi
a Presidente do Conselho dos Direitos Humanos.

Apesar de não ter sido possível participar na conferência
anual do BRAMUN devido ao Coronavírus, alguns dos
membros do EABH MUN foram premiados pelas suas
redações. Os prêmios de Redações Excepcionais foram
para: G10 Pablo S. no Gabinete Justicialista, G9 Nicole D. e
G9 Claire L. no Comitê ECOSOC. Finalmente, dois membros
do EABH MUN foram selecionados para posições na Equipe
de Liderança do BRAMUM 20/21, e eles são: G11 Carlos P.
como Vice-Presidente do Comitê de Política e G11 Ester F.
como Vice-Presidente do Comitê Especial. O clube EABH
MUN está incrivelmente orgulhoso de suas realizações e de
seu crescimento ao longo deste ano. Cada momento das
conferências assistidas pelo clube concedeu aos membros
do clube conhecimentos e experiência que sem dúvida
serão úteis ao longo de suas vidas. O clube MUN espera
continuar seu sucesso no próximo ano.

No SalMUN, todos os membros do MUN receberam
um prêmio. Estes prêmios foram: G9 Alice C. recebeu
uma Comendação Verbal como a China no Conselho de
Segurança Histórica e foi selecionada como uma de duas
delegadas dos comitês a participarem da Assembleia Geral
no último dia; G12 Caio K. recebeu o prêmio de Menção
Honrosa como Mali no Conselho de Segurança; G11 Carlos
P. foi selecionado com um de dois delegados dos comitês
para participar da Assembleia Geral no último dia e recebeu
o prêmio de Melhor Delegado Geral da conferência.
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CLUBES ESTUDANTIS

NHS - NATIONAL HONOR SOCIETY
A Sociedade Nacional de Honra (NHS) representada pelo
Seção Paulo Freire na Escola Americana de Belo Horizonte
é uma organização para alunos que se destacam em
todos estes quatro pilares: liderança, desenvolvimento
acadêmico, caráter e serviço. Os membros do NHS estão
sempre buscando fazer um impacto positivo em nossa
comunidade, seja dentro ou fora da escola. Motivados pelo
desejo de ajudar as pessoas e fazer uma diferença, a Seção
Paulo Freire de 2019-2020 realizou vários projetos durante
o ano que focaram em diferentes grupos. No início do ano
letivo, membros se voluntariaram para ajudar com a feira de
adoção da ONG Proteger. Na época do Natal, os membros

focaram em dois projetos muito importantes: o Papai Noel
dos Correios, que é uma tradição no clube, e uma visita a
uma creche chamada Sonho de Criança. Durante o segundo
semestre, os membros do NHS visitaram um asilo e, no final
das aulas, promoveram a famosa semana de atividades de
fim de ano: diversas atividades cuidadosamente planejadas
pelo grupo que promovem interações entre todas as séries
do Upper School. O NHS tem a intenção de continuar
trabalhando e servindo a comunidade e espera que o ano
de 20-21 traga ainda mais oportunidades e realizações.

DAILY HAWK - JORNAL ESCOLAR LIDERADO POR ALUNOS
O Daily Hawk, fundado em 2018, completou um outro ano de sucesso em 20192020. A sua missão é de ser uma voz para a nossa comunidade escolar e de servir
como uma plataforma para a criatividade e expressão pessoal. O jornal publicou
12 edições com sucesso.
A leitura alcançou 300 membros ao redor do mundo, provando que a Conexão
EABH está mais forte do que nunca! O nosso site interativo inclui artigos criados
por alunos, questionários, poemas, vídeos e uma variedade de outras mídias para
informar e entreter os leitores. A nossa equipe dedicada se reúne semanalmente
para debater, colaborar, e se esforçar para oferecer conteúdo de qualidade aos
colegas Hawks. Experimentamos com diferentes designs e conteúdos da web,
buscando sempre o feedback dos membros para continuar a fornecer material
inovador, relevante e divertido.
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CORPO ESTUDANTIL

FRANÇA
ALEMANHA
ITÁLIA
ESLOVÁQUIA
PORTUGAL
EUA
JAPÃO

CHINA

ÍNDIA
MÉXICO

PANAMÁ

VENEZUELA

COLÔMBIA

PERU

BRASIL
BOLÍVIA
AUSTRÁLIA
ÁFRICA DO SUL

CHILE

ARGENTINA

NACIONALIDADES

ESTUDANTES
MATRICULADOS

20

414

PERCENTUAL DE ALUNOS
POR FAIXA DE ENSINO

24% (100 )

42% (173 )

15% (63 ) 19% (78 )

PK1-KNDG

G1-5

G6-8

G9-12

MATRÍCULAS DESDE JULHO DE 2009
400
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BRASILEIROS

MAR 10
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JUN 11

AGO 11

NOV 11

ABR 12

NOV 12

MAI 13

NOV 13

MAI 14

NOV 14

MAI 15

ESTRANGEIROS
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ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA OPERACIONAL 2019-2020

RECEITAS

DESPESAS

Anuidades escolares
99,78%

Salários e
Benefícios
75,9%

Investimentos COVID-19
Geral
Manutenção Escolar e Cantina

Doações		
0,02%
Outros Rendimentos 0,20%

2,0%
2,3%
7,2%

Instrucional
Operacional

4,4%
8,2%

INVESTIMENTOS
• Paisagismo
• Novo mobiliário nas salas de aula da Educação Infantil
• Novas portas para o banheiro da Educação Infantil
• Novo mobiliário para as salas de aula do Upper School e
do Lower School (incluindo mesas em cujo tampo
é possível escrever, mesas com rodinhas, entre outros)

• COWs (Chromes On Wheels)
• Renovação das mesas e cadeiras de madeira
com pintura resistente
• Mesas de picnic externas
• Novo teto e pintura do ginásio
• Novo playground do Lower School “Hawksland”

INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS
DO EABH ANNUAL FUND

DOAÇÕES
E AUXÍLIOS

• Impressora 3D
• Divisórias retráteis na sala multiuso do SAAGE Hall
• Teatro flexível com palco removível
• Mobiliário para assento flexível
• Sala de aula externa integrada

US Department of State Grant for new Parking Lot Entrance.
US Department of State Grant for Professional Development.
Parceiros do EABH Future Program Dinner
Belíssimo! Vallvé
Chen Perfumes
Hotel Fasano

4 CONFIRA OS INVESTIMENTOS REALIZADOS
POR MEIO DO EABH ANNUAL FUND CLICANDO AQUI!
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VISITA DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O HEMISFÉRIO OCIDENTAL DO ESCRITÓRIO DAS
ESCOLAS INTERNACIONAIS DO DEPARTAMENTO DO ESTADO DOS EUA.

Em março de 2020, recebemos a visita da Ms. Robin Heslip,
Diretora Regional de Educação para o Hemisfério Ocidental
do Escritório das Escolas Internacionais do Departamento
do Estado dos EUA. Ficamos contentes em mostrar a nossa
apreciação pela nova entrada do estacionamento, que foi
construída em parceria com o Departamento de Estado
Americano. A reforma da entrada do nosso estacionamento,
que aumenta a proteção e segurança, e melhora o fluxo do

trânsito para a nossa comunidade, faz parte do nosso EABH
Master Plan, um projeto de múltiplas fases, que é resultado
de mais de cinco anos de pesquisa junto a membros da
associação, especialistas em educação, consultores e
arquitetos especializados na construção de escolas. Os
nossos alunos a levaram em um tour pela nossa escola e
preparam um agradecimento especial para demonstrar a
nossa gratidão.

4 CLIQUE AQUI PARA LER A CARTA DO DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS EUA PARA A EABH

43

RELATÓRIO ANUAL
2019 / 2020

E

MATRÍCULAS
ENROLLMENT

EABH FUTURE PROGRAM
O EABH Future Program foi criado em 2019 para atrair recursos
financeiros alternativos e investimentos que são apoiados
através da participação da nossa comunidade em todos os
níveis. Estes recursos permitem que a EABH amplie o seu
campus, eleve a sua experiência de aprendizado e garanta o
seu futuro como uma das melhores escolas internacionais no
Brasil. O Programa de fundraising inclui o EABH Annual Fund,
que é destinado para aprimorar o aprendizado a cada ano e o
EABH Future Campaign, para financiar as nossas prioridades a
longo prazo, como o EABH Master Plan.
Estamos felizes em compartilhar com a nossa comunidade
o Relatório Anual do EABH Future Program de 2019 que
comunica em detalhes os resultados do primeiro ano do
nosso programa de fundraising e celebra os nossos doadores
visionários e suas contribuições, mostra o impacto dos
investimentos realizados através do nosso Annual Fund, e
apresenta os eventos especiais que foram realizados para
informar e agradecer a nossa comunidade.
O EABH Future Program começou o seu segundo ano com
um Jantar de Fundraising muito prazeroso no Restaurante O
Italiano. O evento recebeu pais, amigos, funcionários da escola
e parceiros para uma noite maravilhosa de entretenimento
com o objetivo de arrecadar fundos para a construção do
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Bloco 1, um prédio novíssimo contendo 10 novos espaços de
aprendizagem, que irá contribuir de forma significativa para a
inovação e modernização do nosso campus.
Seguindo este agradável evento em ótima companhia,
realizamos um Café com Pais muito especial para estreitar
os laços da nossa comunidade com o EABH Future Program,
através de informações, e encorajar a sua participação. Tivemos
a honra de ter duas convidadas internacionais, a Robin Heslip,
Diretora Regional de Educação para o Hemisfério Ocidental
do Escritório das Escolas Internacionais do Departamento
do Estado dos EUA e a consultora estratégica internacional,
Mina Merkel, que também é Presidente da Friends of Graded
Foundation. Durante o Café, elas compartilharam um pouco
da sua ampla experiência em fundraising com a nossa
comunidade, nos apontando para a direção certa e nos
mostrando como, se formos capazes de trabalharmos juntos,
conseguiremos realizar os nossos objetivos.
Agradecemos os nossos incríveis pais que nos contataram
durante esta pandemia para perguntar como que eles podem
ajudar a escola. Alguns contribuíram de forma generosa para
o EABH Future Program mesmo no meio das incertezas atuais,
com os objetivos de garantir o futuro da nossa escola.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E OUTRAS OPORTUNIDADES

OFICINAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM CONSULTORES INTERNACIONAIS
A EABH investe no desenvolvimento profissional individual e coletivo a
cada ano, a fim de inspirar seus professores e funcionários a trabalhar
em seu mais alto nível, trazendo excelência acadêmica e administrativa
em todas as nossas práticas. Além dos PLCs regulares às quartas-feiras e
reuniões nas terças-feiras após a escola, grande parte dos treinamentos
Acadêmicos e IB concentra-se no início de cada semestre, durante os
dias de “in-service”.
Os destaques do Desenvolvimento Profissional do ano passado foram
as oficinas conduzidas por Natashya Hays, consultora de alfabetização
internacional e Myron Dueck, consultor educacional internacional, para
professores durante o “teacher in-service” em janeiro de 2020.

CONFERÊNCIA DOS DIRETORES
E GERENTES FINANCEIROS DA AASB

CERTIFICAÇÕES E TREINAMENTOS

A EABH ficou muito orgulhosa em receber os Diretores e
Gerentes Financeiros de todas as Escolas Americanas no Brasil
para a Conferência da AASB (Associação das Escolas Americanas
do Brasil). Nossos alunos deram as boas-vindas ao grupo e o
levaram para conhecer nosso belo campus. Nossos convidados
gostaram da visita e participaram de sessões muito produtivas
no nosso mais novo prédio, o SAAGE Hall!

• Primeiros Socorros
• Brigadista
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FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES DO ANO
Esse ano, celebramos, pela sétima vez, o “Funcionário do
Ano”. Esse prêmio reconhece um funcionário da EABH
pelas suas realizações, pela sua liderança e pelo serviço
prestado à escola.

Também reconhecemos nossos colegas pelo 10º ano
consecutivo com a premiação “Professor do Ano”. Esse
prêmio reconhece professores no Lower e Upper School,
que cumprem suas tarefas de ensino com paixão e vão
além do esperado para garantir o sucesso individual do
aluno e a melhoria da escola.

VICTOR CARDOSO

MORGEN MALNACK

KRISTIN DEMPSEY

STAFF OF THE YEAR

LOWER SCHOOL
TEACHER OF THE YEAR

UPPER SCHOOL
TEACHER OF THE YEAR

Technology Integration Coach

ENVOLVIMENTO E ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS
OFICINA PARA PAIS COM NATASHYA HAYES

SENIOR APPRECIATION CALENDAR

Em março, a nossa consultora internacional em
alfabetização, Ms. Natashya Hays, retornou à nossa
escola para trabalhar em salas de aula, orientando
grupos por série no desenvolvimento da identidade
dos nossos alunos e sua proficiência como escritores.
Durante o seu tempo na EABH, Natashya realizou
uma oficina especial para os pais chamada “Criando
escritores: compreendendo como a escrita se
desenvolve em crianças”. Cerca de 80 pais participaram
dessa oficina e gostaram de aprender com a Natashya
sobre as diferentes formas com que podem apoiar o
desenvolvimento contínuo dos seus filhos.

O 3º ano do Ensino Médio marca a culminação de vários
anos de dedicação e perseverança, e o trabalho árduo
dos nossos alunos é celebrado na EABH ao longo do ano
através do nosso Calendário de Apreciação dos Seniors.
Cada mês em 2019/2020, nós intencionalmente criamos
uma forma única para dizer para os nossos Seniors o
quão especiais eles são, como eles são fonte de orgulho,
e para expressar para eles os nossos melhores desejos e a
esperança de que retornarão para nos visitar. Uma vez um
Hawk, sempre um Hawk!
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES
E TRANSIÇÃO PARA UMA NOVA ESTRUTURA DE VOLUNTARIADO
Gostaríamos de agradecer o trabalho e a determinação do PTA, sempre apoiando a missão, os valores e os projetos da
EABH. Em 2019/2020 buscamos inovações e novas propostas para o voluntariado na EABH, mas sempre com enfoque
no espírito de comunidade da nossa escola. Agradecemos o constante empenho de todos para que nossos filhos
tenham, cada vez mais, uma escola de excelência!

OFICIAIS DO PTA
Agosto/2019 a Dezembro/2019

Subcomitês

Presidente:

Uniformes de segunda mão:

Cesane Lourenço / Diva Souza

Vice-Presidente: Fernanda de Aguilar

Aulas para pais: 		

Diana Uhlig

Secretaria:

Fiby Albert/ Elisa Ryès

Vídeomaker e montagem de fotos:

Washington Silva

Tesoureira:

Ana Florença Porto

Renata Baratz

Coordenadores de Eventos
Janeiro/2020 a Junho/2020

Dia de Orientação:

Renata Baratz

Presidente:

Semana de Valorização do Professor:

Oficiais do PTA

Vice-President:e Elisa Ryès

Halloween: 		

Renata Baratz, Fernanda de Aguilar,

Tesoureira:

		

Ana Florença Porto, Kika Paulino

Show de Talentos:

Ana Florença Porto, Ana Beatriz Rocholi,

		

Kika Paulino, Fernanda de Aguilar

Fernanda de Aguilar
Ana Florença Porto

PRINCIPAIS PROJETOS DO PTA
PTA & EABH Annual Fund: O PTA, pelo segundo ano consecutivo, é um doador muito importante do Annual Fund e apoia
o EABH Future Program.
Parceria com o StuCo: O PTA e o StuCo têm uma ótima parceria. Esse esforço conjunto não é apenas para arrecadar fundos,
mas também para aprimorar nosso processo de aprendizagem. O StuCo participa ativamente dos eventos, fazendo pesquisas
e usando estatísticas para ajudar a melhorar as vendas de alimentos e bebidas. A tesoureira do PTA, Ana Florença Porto, se
reúne semanalmente com o StuCo para alinhar a arrecadação de fundos durante os eventos, entre outros temas.
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OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA PAIS VOLUNTÁRIOS
COM MINA MERKEL, CONSULTORA INTERNACIONAL ESTRATÉGICA
Em março, realizamos uma Oficina de Planejamento Estratégico para Pais Voluntários. Juntos
e orientados pela consultora internacional Mina Merkel, os pais fizeram um benchmarking da
atuação da EABH em termos da eficiência do seu trabalho em conjunto, pensaram em novas ideias
sobre como podemos melhorar ainda mais a comunicação entre pais e escola, e identificaram
estratégias sobre como criar uma cultura de participação mais sustentável, enquanto mantemos
a nossa comunidade segura nos tempos modernos.
Essa oficina resultou em compromisso unânime para alinhar o nosso Programa de Voluntariado
de pais para novos padrões internacionais em evolução. Também plantou uma semente para
considerarmos novas estruturas que nos levam a melhores formas de trabalho em conjunto. Até
um novo nome para guiar a nossa colaboração surgiu. Se chama “EABH Better Together”. Uma vez
que o nosso Programa Better Together começa um novo ciclo, aproveitamos este momento para
agradecer todos os membros antigos e atuais do PTA pelas suas contribuições e esperamos que
todos continuem comprometidos e continuem a apoiar a escola com este novo esforço à medida
que levamos o nosso Programa de Voluntariado de pais para um nível mais alto. Continuaremos
os nossos planos para o nosso Better Together assim que retornarmos à escola e retomarmos as
nossas atividades extracurriculares.
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EABH SMART PARK
CLIQUE AQUI PARA

Sendo uma das poucas escolas em Belo Horizonte que têm
o seu próprio estacionamento, em 2019/2020 a EABH criou
a Campanha Smart Park para conscientizar e treinar a nossa
comunidade sobre as Regras e Procedimentos para o uso
do estacionamento.
Todos os motoristas (pais e outros) foram convocados a
participar de uma Sessão de Treinamento Smart Park para
aprenderem sobre as novas regras do estacionamento e
se comprometerem com a segurança do nosso ambiente.
Ficamos muito contentes com a resposta e o engajamento
da nossa comunidade nesta campanha. Somente no Dia de
Orientação, mais de 100 membros da nossa comunidade
participaram do treinamento.

ASSEMBLEIA GERAL
A nossa reunião anual da Assembleia Geral aconteceu
este ano de forma virtual. Tivemos um recorde de
participação de 159 membros associados.

General Meeting of the
International Educational Association of Belo Horizonte
American School of Belo Horizonte
Assembleia Geral Ordinária da
Associação Internacional de Educação de Belo Horizonte
Escola Americana de Belo Horizonte
May 2020 / Maio de 2020
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RETORNO POSITIVO
“A todos vocês, funcionários da EABH, obrigada pela sua presença, a sua capacidade de reação,
o seu compromisso, o seu profissionalismo na EABH durante este período.”
ALIX DEJEAN, mãe da EABH, via e-mail em 19 de março de 2020

“Boa tarde a todos os membros da EABH, professores e alunos. Eu queria deixar o meu
testemunho do dia de hoje, meu primeiro dia de home office, a empresa também inteira de
home office, funcionando muito bem aqui no meu escritório, quando, ao lado, eu também
vejo as minhas filhas no seu primeiro dia de home schooling, surfando a nossa plataforma
online, super satisfeitas, engajadas, muito mais do que a expectativa que elas tinham, vendo
os colegas, interagindo com os professores, vendo o esforço do lado dos professores, em
fazer uma experiência super agradável, super diferente para os nossos filhos, nesse período
super delicado. Fica aqui o reconhecimento, muito obrigado, e como executivo do setor de
educação, eu vejo a importância de manter acesa esta chama da aprendizagem. Um abraço a
todos e keep safe!”
VIRGÍLIO GIBBON, pai da EABH, via vídeo, em 23 março de 2020

“O nosso General Association Meeting foi um sucesso e é uma prova do alto nível e
profissionalismo da nossa escola. Sei que foi fruto de muita dedicação e trabalho. Parabéns
a todos!”
CECÍLIA LOURES, mãe da EABH, via e-mail em 6 de maio de 2020

“Estou escrevendo este e-mail para registrar a nossa satisfação e admiração pela competência e
pela rapidez impressionante com que foi implementado o home school. Vocês se anteciparam
e, em menos de uma semana, já estava tudo funcionando perfeitamente, com uma plataforma
inteligente, fácil em que rapidamente crianças e pais já estavam dominando todo o processo.
Acho também que vamos sair dessa quarentena com crianças, pais e professores mais
autônomos e hábeis, sempre bom ver o lado positivo das situações adversas! Agradecemos a
todos da EABH por ter feito esse primoroso trabalho, em especial aos queridos professores que
tiveram de se reinventar e reaprender a dar aulas, com grande criatividade e paciência, a nossa
diretoria pela eficiência e antecipação, o nosso muito obrigado!”
TRICIANE E CRISTIANO WANDERLEY, pais da EABH, via e-mail em 11 de maio de 2020
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BLOCO 1

FASE 1 DO EABH MASTER PLAN.
VAMOS TRANSFORMAR ESSA VISÃO EM REALIDADE!

The American School of Belo Horizonte is proud
to be an International Baccalaureate World
School. Visit www.ibo.org to learn more about
this world-renown educational program.

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

FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana

INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

TWITTER
@eabh

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

