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A EABH reabrirá seu campus somente quando:
• Os órgãos governamentais nos concederem permissão para reabrir;
• Estabelecermos práticas e procedimentos de saúde e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas
pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pelas autoridades brasileiras de saúde e/ou
autoridades escolares; e
• O Conselho Diretivo da EABH aprovar a reabertura do campus.
A EABH reabrirá o seu campus com as seguintes prioridades em mente:
• Maximizar a frequência do aprendizado presencial
(mais dias vs. longas horas para o Ensino Infantil)
• Maximizar a socialização através do aprendizado presencial
(manter as turmas do US juntas vs. formar pequenas bolhas, e utilizar espaços maiores de aprendizado)
• Maximizar o aprendizado utilizando de forma criativa os espaços da escola e suas modalidades
(Utilizar a quadra coberta, sala multi-meios, pátio e espaços virtuais para o aprendizado)
• Aproveitar os espaços internos e externos da escola (de acordo com as condições climáticas)

3
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PRINCÍPIOS
ORIENTADORES PARA
A REABERTURA
DO CAMPUS

Queridos Pais,
Bem-vindos ao ano letivo de 2021-2022! Embora o COVID-19
continue a dominar a maneira como realizamos nossas atividades
diárias, estou satisfeita com o progresso que ﬁzemos na deﬁnição
dos nossos planos para o novo ano letivo na EABH.
Estaremos oferecendo uma educação híbrida de excelência que
combina educação presencial e online a partir do dia 4 de agosto.
Será um pouco diferente, é claro, e exigirá ﬂexibilidade e agilidade
de cada um de nós para garantir uma experiência de aprendizado
bem-sucedida que maximize a socialização, abordagens de ensino
e aprendizagem contemporâneas, bem como uma vivência
saudável e a formação da nossa comunidade dentro das atuais
restrições.
Monitoramos continuamente os casos COVID-19 em nossa cidade
por meio da Prefeitura de Belo Horizonte. Também estamos cientes
das cepas variantes e como o COVID-19 continua a ser um risco,
especialmente para aqueles que não foram vacinados ou estão
imunocomprometidos. Portanto, nosso objetivo permanece:
precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para prevenir
a propagação e ter uma resposta imediata caso a propagação do
vírus ocorra em nossa comunidade.
Cada um de nós tem a obrigação de tornar nossa comunidade
escolar a mais segura possível. É por isso que exigimos que todos
os professores, funcionários, pais e alunos entendam nossos
protocolos de segurança, conforme descrito em nossa série EABH
Connect, pois todos devemos seguir esses protocolos. Esperamos
também que todas as famílias revejam, mais uma vez, e apoiem a
Carta Explicativa sobre o Ano Acadêmico 2021-2022 (Plano COVID19) que foi compartilhada e assinada pelas famílias ao matricularem
seus ﬁlhos para o ano letivo atual. Embora saibamos que não existe
um cenário de “risco zero”, esperamos que nosso roteiro para
retornar ao campus com o EABH CONNECT 6.0 nos forneça uma
oportunidade de estar de pé diante desse desaﬁo e enfrentar essa
tempestade juntos!

4
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MENSAGEM
DA DIRETORA

A série EABH CONNECT serve como um roteiro, com estratégias para prevenção de infecções e planejamento de cenários
para responder rapidamente a uma variedade de circunstâncias que poderemos enfrentar. Ele é continuamente revisado à
medida que novas atualizações são compartilhadas pelo governo local e pelas autoridades de saúde.
Permanecemos ﬂexíveis para responder às situações da nossa comunidade. Sabemos que, mesmo quando planejamos
reabrir nosso campus, poderemos 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 Presencial (Modelo 1 - Presencial),
Aprendizagem Híbrida (Modelo 2 - Alternar semanalmente entre Presencial e Online) e / ou recorrer ao nosso EABH
ONLINE original para Ensino à Distância (Modelo 3) quando os riscos são muito altos ou quando o governo local solicita que
o façamos.
Nosso objetivo é equilibrar o rigor dos nossos programas acadêmicos com o bem-estar sócio emocional e oferecer o máximo
possível de modelos de aprendizagem, sempre priorizando a saúde e a segurança da comunidade.
O nosso objetivo principal é de que, quando retornarmos ao campus, possamos permanecer abertos.
Os membros da Comunidade da EABH entendem que somos melhores juntos!
Atenciosamente,
Catarina Song Chen
Diretora

O EABH Connect 6.0 é baseado na cópia mais recente dos protocolos oﬁciais da PBH.
Você pode também visitar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para mais detalhes
(https://prefeitura.pbh.gov.br) https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/ﬁles/estrutura-degoverno/saude/2021/boletim_epidemiologico_assistencial_315_covid-19_20-07-2021.pdf
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MENSAGEM
DA DIRETORA

AGRUPAMENTOS DE ALUNOS PARA O RETORNO GRADUAL

Contanto que o governo local nos permita abrir o campus, retornaremos ao campus com grupos que frequentarão
a escola de acordo com horários especiﬁcados.
GRUPO

Grupo 1: Séries PK and Kindergarten (Horário I - Modelo Presencial)
Grupo 2: 1º e 2 º ano do ensino fundamental (Horário I - Modelo Presencial)
Grupo 3: 3º- 5º ano do ensino fundamental (Horário II - Modelo Híbrido)
Grupo 4: 6º- 9º ano do ensino fundamental (Horário III - Modelo Híbrido)
Grupo 5: 1º - 3º ano do ensino médio (Horário IV - Modelo Híbrido)

HORÁRIOS PARA MODELOS DIFERENTES DE APRENDIZAGEM

Horário I para os Grupos 1 e 2 - Modelo Presencial - Começa no dia 4 de agosto, no Modelo 1, Aprendizagem
Presencial
(Aprendizagem presencial todos os dias, todas as semanas)
Horário II para o Grupo 3 - Modelo Híbrido - Começa no dia 4 de agosto, com a Aprendizagem Presencial
(Aprendizagem presencial durante a primeira semana, alternando com a Aprendizagem Online na semana
seguinte)
Horário III para o Grupo 4 - Modelo Híbrido - Começa no dia 4 de agosto, com a Aprendizagem Online
(Aprendizagem Online durante a primeira semana, alternando com a Aprendizagem Presencial na semana
seguinte)
Horário IV para o Grupo 5 - Modelo Híbrido - Começa no dia 4 de agosto, com a Aprendizagem Online
(Aprendizagem Online durante a primeira semana, alternando com a Aprendizagem Presencial na semana
seguinte)
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OPERAÇÕES
DIÁRIAS

= Aprendizagem Presencial

SEMANA 1
4-6 DE AGOSTO

EABH CONNECT 6.0
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OPERAÇÕES
DIÁRIAS
= Aprendizagem à Distância

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

GRUPOS 1,2
GRUPO 3
GRUPOS 4,5
SEMANA 2
9-13 DE AGOSTO
GRUPOS 1,2
GRUPOS 4,5
GRUPO 3

SEMANA 3
16-20 DE AGOSTO
GRUPOS 1,2
GRUPO 3
GRUPOS 4,5
SEMANA 4
23-26 DE AGOSTO
GRUPOS 1,2
GRUPOS 4,5
GRUPO 3
SEMANA 5
30 DE AGOSTO 03 DE SETEMBRO
GRUPOS 1,2
GRUPO 3
GRUPOS 4,5

7h45 às 12h45 - Aulas Presenciais (3º-5º ano)*
14h às 15h - Help Desk Online (Alunos e Assistentes) -Seg/Ter/Qui/Sex
*As aulas online terão uma programação modiﬁcada e serão compartilhadas pelos professores de sala de aula.

HORÁRIO DE AULA PARA O UPPER SCHOOL
(6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio)
9h às 14h - Aulas Presenciais e Online
8hs às 8h30 - Oﬃce Hours (Alunos se reúnem com Professores) - Seg-Sex
14h30 às 15h - Oﬃce Hours (Alunos se reúnem com Professores) - Seg/Ter/Qui/Sex
Oﬃce Hours são online, mas também podem ser presenciais durante os horários de aulas
presenciais. Por favor siga os horários III e IV. Oﬃce Hours presenciais serão agendados com hora
marcada.
Enquanto a escola estiver oferecendo aulas nos modelos presencial e online, às quartas-feiras seguirão o mesmo horário dos
outros dias da semana. Pois estamos oferecendo um apoio a mais para os nossos alunos através de horários estendidos de
Oﬃce Hours, que serão fornecidos online ou presencial, dependendo da programação atribuída ao seu ﬁlho. As Reuniões de
PLC, que aconteciam no início da manhã, nas quartas-feiras, foram transferidas para depois das aulas, no mesmo dia.
Pais com ﬁlhos matriculados tanto no Lower School quanto no Upper School, que tem a mesma programação presencial,
poderão deixar o seu aluno do Upper School mais cedo com a permissão por escrito do Diretor do Upper School.
As crianças deverão ser buscadas no horário ao término das aulas. Haverá um período de tolerância de 15 minutos para os que
chegarem atrasados para buscar seus ﬁlhos. Após esse período, as taxas de atraso serão aplicadas. Por favor, se reﬁra ao
Manual de Pais e Alunos da EABH para mais detalhes.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM PARA OS GRUPOS 1 E 3 (SÉRIES PK- KINDER, 1º-2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,
E 3º-5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
Exceto pelo PK e 5º ano, cada turma será agrupada em dois espaços diferentes a ﬁm de obedecer às normas de distanciamento
social. A turma de PK será agrupada em três grupos com 14 alunos, e os alunos do 5º ano permanecerão juntas com 22 alunos,
seguindo o distanciamento social seguro. Alunos nos Grupos 1 a 3 serão divididos em 27 grupos de aprendizagem diferentes. As
séries PK ao 2º ano poderão vir à escola todos os dias para uma aprendizagem presencial e não terão nenhuma aprendizagem
online. Encorajamos todos os alunos a participar da Aprendizagem Presencial. Se não for possível para o seu ﬁlho participar das
aulas presenciais, as aulas serão transmitidas ao vivo ou aprendizado online assíncrono estará disponível.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM PARA OS GRUPOS 4 E 5 (6º - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1º - 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO)
Alunos nestas séries não serão agrupados em espaços diferentes durante a maioria dos horários de aprendizado. Começando
neste ano letivo, teremos duas turmas do 6º ano e a capacidade de alunos por turma aumentou de 22 para 25 para as turmas do
6º - 9º ano do ensino fundamental. A ﬁm de cumprir com a nossa intenção de aumentar a socialização para o Upper School ,
iremos acomodar a aprendizagem de turmas inteiras em espaços amplos de aprendizagem que irão fornecer distanciamento
social para até 25 alunos. Algumas aulas especiais como o Espanhol e cursos de AP, irão acontecer em espaços diferentes de
aprendizagem ou modalidades à medida do que for necessário. Os grupos 4 e 5 irão utilizar o mínimo de 8 e o máximo de 24
espaços diferentes de aprendizagem.
APP DA EABH - PESQUISA DE RETORNO ÀS AULAS
Os pais precisam responder a Pesquisa de Retorno às Aulas disponível através do App da EABH. Os pais que escolherem não
enviar o seu ﬁlhos para escola devido a preocupações médicas, devem compartilhar um atestado médico com a Enfermeira da
Escola. Se os pais decidirem não mandar o seu ﬁlho para o campus, mas depois decidirem mudar de ideia, não podem mandar
seus ﬁlhos para a escola, a menos que aprovado uma semana antes, com uma autorização por escrito do respectivo Diretor. Isto
é muito importante para que possamos preparar a sala de aula, móveis e materiais para receber o seu ﬁlho adequadamente.
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7h45 às 12h45 - Aulas Presenciais (Séries PK-2º ano)

8

HORÁRIO DE AULA PARA O LOWER SCHOOL
(Séries PK até o 5º ano do Ensino Fundamental)

Qualquer pessoa com um teste positivo de COVID-19 não deverá se fazer presente na escola e deverá se isolar até
que:
• Se passem 10 dias desde que os sintomas apareceram pela primeira vez E
• Se passem 24 horas sem febre sem medicamentos para a redução da febre E
• Outros sintomas de COVID-19 estão melhorando
*CDC Triagem realizada em casa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/symptom-screening.html
Favor encaminhar os resultados do teste via email para a nossa enfermeira escolar (renata.maletta@eabh.com.br)
antes de enviar os seus ﬁlhos para a escola pela primeira vez. Isso ajudará a identiﬁcar crianças assintomáticas,
bem como a rastrear contatos, caso alguém na escola ﬁque doente de COVID-19.
Os professores e funcionários que estarão trabalhando no campus foram testados para o COVID-19. Todas as
pessoas que testaram positivo para o COVID-19, não estão autorizadas a trabalhar no campus.
CHEGADA E SAÍDA

Como está descrito nos Protocolos da PBH, as crianças deverão colocar as máscaras antes de saírem dos seus
veículos e antes de entrar no campus.
Todos os passageiros dos veículos transportando as crianças deverão utilizar uma máscara quando deixarem e
buscarem os seus ﬁlhos na EABH.
A ﬁm de reduzir a aglomeração de pessoas nas entradas e saídas, as séries terão horários especíﬁcos para
chegada e saída. Será muito importante que você tente chegar o mais próximo do horário determinado de chegada
do seu ﬁlho. Se houver mais do que uma criança na família, o horário que deverá ser usado como base é o da
criança que deve chegar mais cedo.
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Novas pesquisas demonstram limitações na triagem de COVID-19 nas escolas. É por isso que os Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a EABH encorajam fortemente as famílias a monitorarem os seus ﬁlhos
diariamente para sintomas de doenças infecciosas através de uma triagem realizada em casa*. Também
encorajamos as nossas famílias a fazerem um teste de COVID-19 PCR e encaminhar os resultados do teste antes
que o seu ﬁlho retorne ao campus para a aprendizagem presencial.

9

TESTE COVID-19

3º-5º ano do Ensino Fundamental entrarão pelo estacionamento principal a partir das 7h50 e deverão estar em
sala de aula até as 8h.
PK-Kindergarten entrarão pelo Portão Superior da Escola, a partir das 7h40 e deverão estar em sala de aula até as
8h.
SAÍDA DO LOWER SCHOOL

Todas as saídas ocorrerão pelo Estacionamento Principal em horários especíﬁcos, seguidos.
A saída do PK-Kindergarten será às 12h30.
A saída do 1º-2º ano do Ensino Fundamental será às 12h40.
A saída do 3º-5º ano do Ensino Fundamental será às 13h10.
Se chegar mais cedo, por favor aguarde fora do estacionamento, ou deixe o seu carro estacionado nos locais
especiﬁcados para evitar trânsito.
CHEGADA DO UPPER SCHOOL

6º-9º ano do Ensino Fundamental entrarão pelo Estacionamento Principal da Escola, a partir das 8h50 e deverão
estar em sala de aula até as 9h.
1º-3º ano do Ensino Médio entrarão pelo Portão Superior da Escola, a partir das 8h50 e deverão estar em sala de
aula até as 9h.
Os irmãos poderão chegar pela mesma entrada.

EABH CONNECT 6.0

1º-2º ano do Ensino Fundamental entrarão pelo Estacionamento Principal da Escola, a partir das 7h40 e deverão
estar em sala de aula até as 8h.
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CHEGADA DO LOWER SCHOOL

Entrada pelo Estacionamento Principal: Av. Professor Mário Werneck, 3301
Entrada pelo Portão Superior da Escola: Av. Deputado Cristóvão Chiaradia, 120
Alunos que não forem buscados até 15 minutos do horário de saída serão levados para a secretaria e estarão sujeitos a uma
taxa de retirada tardia.
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A saída do 6º-9º ano do Ensino Fundamental e 1º-3º ano do Ensino Médio ocorrerá pelo Estacionamento Principal às 14h.
Alunos que participarem das oﬃce hours poderão sair às 14h30 ou às 15h dependendo do horário que foi agendado.
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SAÍDA DO UPPER SCHOOL

Além das veriﬁcações normais de segurança na entrada, todos os alunos precisarão passar por uma rotina de higienização
das mãos e calçados antes de entrar ou sair do campus.
VANS ESCOLARES
Os pais que desejam contratar serviços terceirizados de van escolar podem entrar em contato com os seguintes serviços, pois
eles estarão disponíveis para o novo ano escolar.
Transbento: +55 31 98801-2653
Escolar da Tia Lu: +55 31 99935-0063
UNIFORMES
Os uniformes da escola deverão ser lavados diariamente. Se o seu ﬁlho(a) não tiver
uniformes limpos para usar, o aluno pode substituir por uma outra peça de roupa
limpa de cor e estilo similar.
Fornecedor do Uniforme da EABH: Pluriforme - Alameda Oscar Niemeyer, 1369
(Tel: 31 3654-0006).

MOCHILA SACO DA EABH PARA AS TURMAS ATÉ O 4º ANO DO LOWER
SCHOOL E MOCHILAS PESSOAIS PARA O 5º ANO E UPPER SCHOOL
Os alunos até o 4º ano poderão transportar entre escola e casa itens exigidos,
utilizando a mochila-sacola da EABH oferecida pela escola. A mochila será
distribuída para cada criança para o seu uso individual no primeiro dia de aula. Os
itens exigidos são:
• Uma sacola de plástico identiﬁcada com 2 a 3 máscaras limpas
• Uma sacola de plástico identiﬁcada para guardar as máscaras sujas
• Uma garrafa de água reutilizável identiﬁcada
• Livros semanais da biblioteca (todos os livros da biblioteca estarão sujeitos a um
período de quarentena no seu retorno).
• Moletom/jaqueta pode ser usado caso necessário.
Brinquedos e outros itens pessoais não poderão ser transportados da escola ou
para a escola.
Os alunos do 5º ano e do Upper School poderão trazer as suas próprias mochilas
para a escola. Os itens exigidos são:
• Uma sacola de plástico identiﬁcada com 2 a 3 máscaras limpas
• Uma sacola de plástico identiﬁcada para guardar as máscaras sujas
• Uma garrafa de água recarregável identiﬁcada
• Livros didáticos
• Moletom/jaqueta pode ser usado caso necessário.
• Lap tops pessoais
A EABH irá fornecer máscaras, porta máscaras e garraﬁnhas de água para os
alunos.
Máscaras descartáveis estarão disponíveis para alunos e funcionários até que as
máscaras personalizadas da EABH cheguem à escola para distribuição. Nesse
ínterim, incentivamos todos os alunos e funcionários a trazerem suas próprias
máscaras.

Foto tirada antes da pandemia de COVID-19.

APENAS ALUNOS E COLABORADORES
NO CAMPUS
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ACESSO RESTRITO AO CAMPUS

Parte de nossa estratégia de prevenção de infecções inclui a proibição da
entrada de pais, responsáveis, cuidadores, babás e outros convidados no
campus. Essa ação serve para reduzir ao máximo possível o risco para toda
a comunidade.
Todos os acompanhantes devem permanecer em seus veículos ou
aguardar fora da escola quando deixarem os alunos, a menos que haja
emergências ou compromissos pré-agendados.
Devido ao acesso limitado de visitantes, não teremos um horário
diferenciado para o período de adaptação para os alunos do PK.

USO DA SALA DE AULA

Todas as salas de aula e espaços de aprendizagem ao ar livre serão reorganizados e adaptados para respeitar
a distância de 2,0 metros. O layout da sala de aula e a distribuição dos móveis seguirão as diretrizes
especiﬁcadas por nossos arquitetos consultores e a PBH.
Alunos terão assentos marcados e ﬁxos nas salas de aula.
Para o Lower School, a nossa capacidade normal é de 22 alunos em cada sala de aula. Para o nosso modelo
de aprendizagem presencial, nossa intenção é limitar a 11 alunos em cada grupo para respeitar, com
segurança, a distância de 2,0 metros.
Para o Upper School, a nossa capacidade normal é de 25 alunos para as séries 6º-9º ano do ensino
fundamental e 22 alunos para as séries do 1º-3º ano do ensino médio. Para o nosso modelo de aprendizagem
presencial, nossa intenção é de manter a turma intacta através da utilização de grandes espaços que
permitam esse número de alunos e de respeitar, com segurança, a distância de 2,0 metros.

As imagens demonstram
a capacidade máxima de
cada sala de aula ao
respeitar a distância de
2,0 metros entre cada
aluno.

EABH CONNECT 6.0
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ONLY STUDENTS AND
STAFF ALLOWED
ON CAMPUS

USO DO PARQUINHO E OUTRAS ESTRUTURAS EXTERNAS

Favor observar o seguinte:
• Todos os equipamentos do playground serão usados por um grupo de cada vez, com limpeza programada
regularmente
• A caixa de areia não estará disponível para uso
• A área externa da Woodhouse será usada por grupos especíﬁcos
• A área coberta do SAAGE Patio será usada por grupos especíﬁcos

EABH CONNECT 6.0

Os alunos do Lower School (PK até o 2º ano do ensino fundamental) podem acessar os brinquedos do parquinho
dentro de um cronograma, com limpeza do equipamento entre o uso pelos grupos. Todos os alunos terão espaços
dedicados para brincar, exercitar e fazer as aulas de Educação Física no campo de futebol, na quadra coberta e
no ginásio.
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Todas as áreas externas podem ser usadas para períodos de recreio e lazer, bem como para instrução.

Diversos parquinhos e espaços ao ar livre serão utilizados para assegurar o distanciamento social e segurança. À
Alguns grupos serão atribuídos espaços especíﬁcos. A quadra coberta “hangar” e o campo serão utilizados
durante o recreio e durante as atividades de Educação Física.

Foto tirada antes da pandemia de COVID-19.
AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E ATIVIDADES APÓS O HORÁRIO DAS AULAS ESTÃO SUSPENSAS

Todos os esportes em equipe e de contato permanecerão suspensos. A revogação de quaisquer atividades
suspensas, esportes, programas extracurriculares, etc., será feita pela Equipe de Resposta da EABH com
recomendação para o Conselho Diretor, em alinhamento com as diretrizes de saúde e segurança do governo local e
de autoridades de saúde, garantindo que as avaliações de risco sejam conduzidas e comunicadas adequadamente.
Não haverá Atividades Extracurriculares ou Esportivas durante o período inicial do ano letivo de 2021-2022, até que
novas autorizações sejam emitidas pela PBH.
ASSEMBLEIAS DE ALUNOS

As assembleias presenciais de alunos estão suspensas ou podem ocorrer com limitações para observar todas as
diretrizes de distanciamento físico e estratégias de prevenção de infecção.
No entanto, realizaremos assembleias e reuniões online e faremos todo o possível para permanecermos unidos e
integrados como uma escola para poder celebrar as conquistas de nossos alunos.
OPÇÃO DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL OU ONLINE

As famílias terão a oportunidade de optar por continuar as aulas online ou participar das nossas aulas presenciais. As
famílias podem decidir mudar do programa online para o presencial nas próximas semanas. No entanto, pedimos que
você nos informe sobre a solicitação uma semana antes do retorno presencial. Isto é importante para que possamos
fazer as acomodações necessárias para receber o seu ﬁlho. Você precisa de receber uma autorização por escrito do
Diretor do seu ﬁlho antes de retornar ao campus O aprendizado online não será uma opção para as famílias que
viajam temporariamente, pois precisamos preservar as oportunidades para famílias afetadas pelo COVID-19 ou
outras questões relacionadas à saúde, ou para alunos que continuam a aprender à distância.
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for you

BASIC

RULES

3Ws
1) WEAR A MASK
USE MÁSCARA

2) WASH YOUR HANDS
LAVE SUAS MÃOS

RESPEITO E RESPONSABILIDADES

++
++
++
++

me
Do your part for
for everyone

Cada aluno, professor e funcionário é reconhecido, valorizado e bem cuidado na EABH.
Durante essa pandemia, os membros da nossa comunidade puderam e podem esperar um
nível elevado de preocupação com a sua saúde e bem-estar.
Nosso compromisso também signiﬁca que os membros da nossa comunidade devem
reconhecer, valorizar e cuidar dos outros. Isso signiﬁca que nossas interações com outras
pessoas, dentro e fora da nossa comunidade, devem ser conscientes, respeitosas e
corteses. Durante a pandemia do COVID19, isso signiﬁca cumprir, de boa vontade, as regras
e as 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.

3) WATCH SOCIAL DISTANCE
MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL

Seguiremos as regras 3-W (em Inglês), em todo o campus, e ao longo do dia:
• Usar as máscaras
• Lavar as mãos
• Obedecer o distanciamento
USAR MÁSCARAS
As orientações da PBH requerem uso de máscara para todas as pessoas acima dos 2 anos. Enquanto estiverem no campus, todos
devem usar uma máscara facial cobrindo o nariz e a boca. Sem o uso de máscara, não haverá acesso ao campus. Trataremos o uso
de máscaras como uma expectativa de comportamento do aluno e regra da escola, e cobraremos dos alunos o seu uso, assim
como o uso de uniformes escolares.
Recomendamos que os alunos usem uma e tragam duas máscaras limpas para cada dia que estiverem no campus. Isso permitirá
que substituam a máscara ao longo do dia se ela se perder, extraviar ou sujar. A PBH recomenda a troca das máscaras a cada 4
horas ou se estiverem úmidas ou sujas.
Alunos devem trocar suas máscaras sob a supervisão de um adulto.
Professores utilizarão máscaras em tempo integral, e utilizarão face shields quando for necessário estar em contato próximo com os
alunos.
LAVAR AS MÃOS
Um programa de educação sobre higiene das mãos será oferecido por nossa enfermeira e por professores como parte do plano de
reabertura da escola.
Todos os banheiros serão equipados com dispensadores de sabonete automáticos sem toque adicional.
Ao entrar no campus, e durante todo o dia, os alunos terão acesso a gel de higienização para as mãos. Totens para gel de
higienização das mãos sem toque, bem como estações de lavagem das mãos, serão colocados em todo o campus.
OBEDECER O DISTANCIAMENTO
Todas as pessoas deverão ﬁcar separadas a 2,0 metros de distância quando estiverem no campus.
Cada sala de aula, com acompanhamento de perto pelo professor, proporcionará um ambiente que mantém as expectativas de
distanciamento físico de 2,0 metros e/ou utilização de barreiras físicas.

EABH CONNECT 6.0

PREVENÇÃO
DO COVID-19
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AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

EABH CONNECT 6.0

Todos passarão por uma aferição de temperatura usando
termômetros sem contato antes de entrar na sala de aula.
• Funcionários e alunos podem permanecer no campus com
temperatura igual ou inferior a 37,3ºC.
• Os alunos devem passar por uma aferição de temperatura em
casa, antes de sair para a escola.
• Aferição de temperatura - se a temperatura de qualquer
pessoa for superior a 37,3ºC, ou se forem revelados ou
observados sintomas de problemas respiratórios, solicitaremos
que a criança / funcionário vá para casa imediatamente.
INDIVÍDUOS SINTOMÁTICOS
YOUR TEMPERATURE
SHOULD BE

Se uma criança ou adulto desenvolver sintomas e / ou tiver
suspeita de ter pegado COVID-19, este será acompanhado
pela enfermeira da escola até a nossa Área de Quarentena,
designada para esse ﬁm.

≤ 37.3º C
A SUA TEMPERATURA
DEVE ESTAR

≤ 37,3º C

HIGIENIZAÇÃO DOS CALÇADOS

Antes de entrar no campus, todos os funcionários e alunos da EABH irão pisar em tapetes desinfetantes para
higienizar a sola de todos os calçados como uma forma de prevenir ainda mais a propagação do vírus COVID19.
BEBEDOUROS / FILTROS DE ÁGUA

Todos os bebedouros foram removidos e substituídos por novos ﬁltros de água automáticos sem toque, em
todo o campus, para evitar o contato entre a boca da garrafa e o bico dispensador de água.
Todos os alunos deverão trazer suas próprias garrafas de casa com seus nomes etiquetados em cada
garrafa.
Os alunos e funcionários devem higienizar suas próprias garrafas em casa após cada dia de uso.
REFEIÇÕES

Lanches serão servidos para os alunos dentro da sala de aula no
meio da manhã. Almoço será servido no campus de acordo com
horários marcados para evitar aglomeração na área da cantina.
VENTILAÇÃO NA SALA DE AULA

Entendemos que a circulação de ar fresco é um fator crítico para a
mitigação da COVID-19. Cada sala de aula e espaço de
aprendizagem no campus terá ﬂuxo de ar fresco o dia todo. Portas
e janelas serão mantidas abertas o tempo todo e as turmas
utilizarão espaços ao ar livre para o aprendizado, sempre que
possível.
Sempre buscaremos um ambiente confortável para nossos
alunos. Se usarmos algum equipamento de resfriamento de ar
(Ecobrisa, ar condicionado ou ventilador), as janelas e portas
permanecerão abertas para facilitar a circulação de ar e para
promover uma ventilação cruzada.
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REDUÇÃO DE ÁREAS DE ALTO RISCO E PONTOS DE CONTATO
A EABH identiﬁcará maneiras de utilizar o espaço com segurança e, conforme os fatores de risco mudarem, reabriremos áreas do
campus para nossos alunos.
Também cuidaremos de pontos de contato de transmissão de alto risco:
Reduzindo a circulação de alunos. Os alunos geralmente permanecem nos espaços de aprendizagem.
Realizando processos de higienização em cada ponto de entrada no início do dia escolar. Em geral, os alunos permanecerão nos
espaços dedicados ao aprendizado.
Desinfetando os banheiros com frequência
Desinfetando as salas de aula diariamente
Desinfetando as áreas de alto contato com frequência, como corrimãos e maçanetas.
Mapeando as rotas de circulação e passagens para o trânsito dos alunos.
PROTOCOLOS DE LIMPEZA
A EABH está ciente de que práticas de limpeza eﬁcientes e cuidadosas ajudam a prevenir a rápida disseminação do COVID-19.
Todos os funcionários internos e terceirizados, incluindo nossos funcionários de limpeza e manutenção, foram treinados a respeito
dos princípios e procedimentos gerais de limpeza e higiene. Esse treinamento será realizado novamente antes de retornarmos ao
campus presencialmente.
BANHEIROS
A ocupação do banheiro será limitada em relação ao número de alunos. A EABH contratará funcionários adicionais de limpeza para
garantir que os banheiros sejam limpos várias vezes dentro de uma hora e também quando solicitados.
HIGIENIZAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS
Todos os itens pessoais, como garrafas de água e máscaras usadas, devem ser higienizados diariamente antes de ir para a escola
e voltar para casa.
Estamos limitando os itens trazidos para a escola. Isso ajudará a reduzir a transmissão entre casa e escola.
A EABH providenciará materiais para higienizar. Cada sala de aula estará equipada com spray com álcool e papel toalha.
TESTES DE PCR
Famílias são encorajadas a apresentar um resultado de teste de COVID-19 de PCR negativo para a escola.
Isto não é obrigatório, mas altamente recomendado.
Laboratórios para a testagem de COVID-19:
• Laboratório São Paulo -- (Tel: 31 2126-0100)
• Laboratório São Marcos -- (Tel: 31 2104-0100)

EABH CONNECT 6.0
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FLUXOGRAMA
DA EABH DE
REVISÃO DE CASOS
DE COVID-19
MEU FILHO PARECE ESTAR DOENTE.
MEU FILHO TEM SINTOMAS QUE INCLUEM FEBRE,
TOSSE, DOR DE GARGANTA, PERDA DE PALADAR
OU OLFATO, DIARRÉIA E/OU DIFICULDADE DE
RESPIRAÇÃO?

MEU FILHO VIAJOU E VOLTOU PARA
MY CHILD RECENTLY
TRAVELED THROUGH...
BELO HORIZONTE.

SIM

MEU FILHO TEVE CONTATO PRÓXIMO COM UM CASO
SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19.

NÃO

Is close contact confr...

Meu ﬁlho tem sintomas de COVID-19.

SIM

Consulte um médico para o
próximo passos. Informe a
escola através do
nurse@eabh.com.br.

NÃO

O CASO ESTÁ CONFIRMADO OU É SUSPEITO?
Mantenha a criança em casa. Informe a
escola através do nurse@eabh.com.br. Se os
sintomas desenvolverem, consulte um
médico. A criança pode retornar à escola 72
horas após o término dos sintomas.

A criança pode voltar para a
escola após 10 dias de
quarentena ou após enviar
um teste negativo PCR de
Covid-19 à escola.

CONFIRMADO

SUSPEITO

Mantenha a criança em
quarentena por 14 dias.
Informe a escola através do
nurse@eabh.com.br.

Mantenha a criança
em quarentena por
10 dias. Monitore os
sintomas.

Teste de Covid-19
é recomendado?

SIM
SIM

NÃO

Os sintomas
desenvolveram?

Faça o teste. A
criança deve ﬁcar em
quarentena enquanto
aguarda o resultado.

SIM

NÃO

A criança pode voltar para
a escola após 14 dias de
quarentena.

Nenhuma outra ação
será necessária.

Isole a criança por
14 dias. Informe a
escola através do
nurse@eabh.com.br.
Um atestado médico
será necessário para
voltar para a escola.

O TESTE POSITIVO É RELATADO PELO ALUNO/PAI/
FUNCIONÁRIO PARA A EABH.

Traçar os contatos.

NÃO

A criança pode voltar
para a escola 72
horas após os
sintomas cessarem.

Identiﬁcar, alertar e passar instruções para
os contatos próximos

O Time de Resposta
da EABH deﬁne a
ação.
Modelo 1
Aprendizagem
Presencial

Referências:
- Centers of Disease Control and Prevention (CDC)
- American International School of Cape Town (AISCT)

Modelo 2
Aprendizagem
Híbrida

Os sintomas
desenvolveram?

NÃO

Positivo?

+

SIM

Modelo 3
Aprendizagem a
Distância

EABH CONNECT 6.0
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FLUXOGRAMA
DA EABH DE TRIAGEM

DE SINTOMAS
DE COVID-19
Alunos com Sintomas de Doenças Infecciosas

Teve contato direto*
(menos de 2 metros
por 15 minutos ou mais)
com uma pessoa com
COVID-19?

Resultado do
teste de COVID-19?

Por quanto
tempo
devo ﬁcar em
casa?

SIM

Negativo
ou Sem
Resultado

Fique em casa em
quarentena por no
mínimo 14 dias
depois do último
contato com a
pessoa que tem
COVID-19.

Referência:
- Centers of Disease Control and Prevention (CDC)

NÃO

Resultado
Positivo

Resultado
Positivo

Ao menos 10 dias desde que os sintomas apareceram pela
primeira vez E 24 horas sem febre e sem medicação para
abaixar a febre E sem que outros sintomas da COVID-19
estejam desenvolvendo

*OBS:
Pessoas
assintomáticas
com contato
recente com
alguém com
COVID-19 deve
fazer quarentena.

Negativo
ou Sem
Resultado

Retornar para a escola
24 horas depois de
ter passado a febre e
sem uso de medicação
para abaixar a febre

BEM ESTAR E SAÚDE SOCIOEMOCIONAL

A EABH sempre priorizará o bem estar de um aluno em relação ao seu desenvolvimento acadêmico.
Sabemos que, sem um corpo e uma mente saudáveis, o aprendizado ideal não pode acontecer. Quer
estejamos no ensino a distância, quer seja no modelo híbrido ou no presencial, a saúde sócio emocional dos
nossos alunos estará na vanguarda de tudo o que ﬁzermos. Ao longo dessa pandemia, temos feito um
esforço conjunto de toda a comunidade para atender ao bem-estar emocional de nossos alunos, funcionários
e pais, a ﬁm de oferecer um ambiente educacional ideal e seguro para todos, e continuaremos a fazê-lo por
meio da liderança das nossas psicólogas escolares.

EABH CONNECT 6.0
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BEM ESTAR
Temos nossos professores de sala, professores de educação especial, enfermeira e psicólogas escolares
para garantir que o bem-estar continue sendo nossa prioridade para alunos, pais e funcionários. Famílias
novas e antigas podem entrar em contato com qualquer uma das nossas psicólogas para conversar sobre
quaisquer preocupações ou questões relacionadas à escola e ao bem-estar.

KERRY TIMMERMAN
UPPER SCHOOL PRINCIPAL
E-MAIL: kerry.timmerman@eabh.com.br

RENATA MALETTA
NURSE
E-MAIL: renata.maletta@eabh.com.br

MICHELLE ROCHA
US GUIDANCE COUNSELOR
E-MAIL: michelle.rocha@eabh.com.br

KRISTIN HALLIGAN
LOWER SCHOOL PRINCIPAL
E-MAIL: kristin.halligan@eabh.com.br

FAZAL (RYAN) IMAMUDEEN
OPTIMAL LEARNING COORDINATOR
E-MAIL: fazal.imamudeen@eabh.com.br

JORDANA MELO
LS GUIDANCE COUNSELOR
E-MAIL: jordana.melo@eabh.com.br

Como sempre, a EABH se esforça ao máximo para manter aberta a linha de comunicação entre casa e
escola. É importante que os pais entrem em contato com o professor de seu ﬁlho primeiro, sempre que
tiverem qualquer dúvida ou preocupação sobre o bem-estar social ou emocional de seu ﬁlho ou em relação a
sua aprendizagem.
A EABH sempre manterá as famílias informadas sobre todas as novidades da escola por meio do aplicativo
da EABH. Você também pode nos seguir em todas as contas de mídia social da escola.

If you have any questions about EABH matters, please contact us!

Por favor, não hesite em nos contatar diretamente através do Aplicativo da EABH (abrindo uma solicitação na
área ATENDIMENTO) com quaisquer perguntas ou dúvidas que você possa ter. Nós queremos ouvir você!

WHO?

WHAT?
Academic or student matters?
Assuntos acadêmicos ou pedagógicos?

Please contact your child’s Teacher:
Homeroom Teacher for Lower School &
Advisory Teacher for Upper School by e-mail.
Por favor contate o professor do seu ﬁlho (PK-G5)
ou Advisory Teacher (6-G12) via e-mail.

Please contact your Principal.
Learning programs and schedules?
Assuntos gerais sobre
programas de ensino e agenda?

General health or COVID-19?

Por favor contate a diretoria pedagógica.
E-mail: kristin.halligan@eabh.com.br
(Lower School: PK-G5)
E-mail: kerry.timmerman@eabh.com.br
(Upper School: G6-G12)

Please contact the school Nurse.

Assuntos sobre saúde e COVID-19?

Por favor contate a enfermeira da EABH.
E-mail: nurse@eabh.com.br

Technology or virtual plataform?

Please contact the EABH IT Department.

Assuntos sobre tecnologia
ou plataforma virtual?

Brazilian Program?
Assuntos sobre o
Programa Brasileiro?

Social-emotional support?
Precisa de apoio socioemocional?

General matters about EABH?
Assuntos gerais sobre a EABH?

Matters about Finance?
Questões ﬁnanceiras?

Por favor contate a equipe de TI.
E-mail: tech@eabh.com.br

Please contact the Brazilian Program Director.
Por favor contate a Diretora do Programa Brasileiro.
E-mail: ernestina.silva@eabh.com.br

Please contact the EABH Guidance Counselors.
Por favor contate as nossas psicólogas.
E-mail: counselor@eabh.com.br

Please contact the EABH Community Relations Dept.
Por favor contate o CRD.
E-mail: community.relations@eabh.com.br

Please contact the EABH Finance Department.
Por favor contate o Departamento Financeiro.
E-mail: ﬁnance@eabh.com.br

NOTA: A série 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 suas 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
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COMUNICAÇÃO

