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DIRECTOR’S MESSAGE
CATARINA SONG CHEN

For this semester’s FYI, I would like for you to ride with me as 
we journey back through the story of this past year. 

Para o FYI deste semestre, eu gostaria que você partisse comigo 
para uma viagem de volta ao passado.

Our blue EABH school bus travels along Continuous School 
Improvement Road.  The bus is filled with just the right 
people, seated in just the right seats.  Where will it go?  The 
EABH passengers decide to use a map, the EABH Mission 
and Vision Statements, to determine the destination.  How 
will we get there?  We refer to the signs, S-A-A-G-E, posted 
on the pillars along the road that guide our route.  The bus 
reaches a stoplight and it’s time to check the dashboard.  
How far have we come?  Is the bus in good shape?  Do we 
have enough fuel to get to the next stop?  

The EABH school bus has been on a great journey this school 
year, passing many milestones along the way.

O ônibus azul da EABH encontra-se em uma estrada chamada 
aperfeiçoamento escolar. Ele está ocupado pelas pessoas 
certas, acomodadas em seus assentos. Qual o seu destino? Os 
passageiros decidem usar como mapa as diretrizes da Missão 
e Visão da EABH. Como chegar lá? Para guiar seu caminho, 
eles recorrem aos sinais S-A-A-G-E afixados em placas ao 
longo da estrada. O ônibus chega a um semáforo, e é hora 
de checar o painel de controle. Quão longe chegamos? O 
ônibus se encontra em boas condições? Temos combustível 
suficiente para chegar à próxima parada? 

O ônibus da EABH percorreu uma grande jornada neste 
ano letivo, passando por vários marcos importantes 
durante seu percurso.

The signs along the road read S-A-A-G-E, which help route 
the bus’s path. These pillars are the foundation on which 
EABH is built and continues its growth.  Here’s what each 
pillar represents:

As placas ao longo da estrada mostram os sinais S-A-A-G-E, 
que ajudam a guiar o percurso do ônibus. Esses são os pilares 
fundamentais para a construção e o crescimento da EABH.  
Abaixo o significado de cada pilar:

The foundational documents of the school are under 
construction while the passengers of the blue bus, all 
EABH stakeholders, review the map and agree upon the 
destination.  If the bus is to reach one destination, the 
passengers cannot think that they are each going to 
different places.

Os documentos de fundação da escola estão sendo 
reconstruídos, enquanto todos os passageiros do ônibus 
azul, stakeholders da EABH, revisam o mapa e discutem 
sobre o destino, que precisa ser um só para todos no 
ônibus. Os passageiros não podem pensar que estão indo 
para lugares diferentes.  
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MISSION 
The American School of Belo Horizonte prepares students in 
a well-supported international setting for a fulfilling life as 
world citizens by developing a desire for lifelong learning and 
respect for individuals, cultures and the environment.

VISION
Provide an outstanding internationally focused education 
in a multilingual environment. 

MISSÃO
A Escola Americana de Belo Horizonte prepara alunos em um 
ambiente internacional, para uma vida plena como cidadãos 
do mundo, por meio do desenvolvimento do desejo de estar 
sempre aprendendo e do respeito às individualidades, às 
culturas e ao meio ambiente.

VISÃO
Propiciar uma educação de excelência e internacionalmente 
envolvida com um ambiente multilíngue.
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S =    Scholarship (Academics)

• Curriculum: Comprehensive international curriculum 
(American, Brazilian, International)

• PYP Authorization – June 2008; Evaluation – May 2012 

• MYP Authorization – September 2010; Evaluation – SI 2015

• AdvancEd Accreditation – December 1975; Reaccreditation 
– April 2014

• Minas Gerais Secretary of Education

• Measure our scholarship using data from various sources:

- Report Cards

- ITBS/MAP Scores

- PYP Exhibition

- MYP Personal Project

- AP and SAT Scores

- PLC LASW (Professional Learning Community: Looking 
at Student Work)

- Testagem and CESPE Portuguese Language Proficiency

- Vestibular and ENEM scores

- University and College Acceptance

A =    Athletics

• Curriculum: Physical Education for all grades

• Afterschool Clubs: Swimming, Basketball and Soccer Training 

• Athletics Department: Basketball, Soccer, Volleyball,
and Futsal

• Future Hawks (Grades 6-9)

• Homecoming (Alumni)

• Family Day

• International Schools Sports League (ISSL) and Local 
Tournaments (Grades 8-12 Varsity Team)

• 25 EABH athletes are recipients of athletic scholarships 
from US universities since 2007.

G =    Global Citizenship

• IB Learner Profile 

• Student Council 

• Model United Nations (International Schools - Salvador, Bahia)

• Mini ONU (PUC Minas)

• National Honor Society

• Walkathon – Celebrating Cultural Diversity

• Peace One Day, September 21

E =    Enrollment

• To sustain the first four pillars of the school 

A =    Arts

• Curriculum: Fine Arts, Digital Media Production,
Music and Drama

• Afterschool Clubs: Ballet, Musical Instruments, Martial Arts, 
Arts & Crafts, and Fashion Design

• Student-led classroom presentations, Brazilian Independence 
Day, Grand Hawks, International Showcase

• EABH’s first theater performance: Alice in Wonderland (June)

• High School Graduation: Movie Screening

Acadêmico

• Currículo: abrangente currículo internacional
(norte-americano, brasileiro, internacional)

• Autorização do PYP - junho de 2008; Avaliação - maio de 2012

• Autorização do MYP - setembro de 2010; Avaliação - 2015

• Credenciamento do AdvancEd - dezembro de 1975; 
Recredenciamento - abril de 2014

• Secretaria de Educação de Minas Gerais

• Mensurar o nosso sucesso acadêmico, usando fontes diversas:

- Boletins

- Resultados do ITBS/MAP

- Exposição do PYP

- Projeto Pessoal do MYP

- Resultados do AP e SAT

- PLC LASW (Comunidade de Aprendizagem Profissional: 
estudando o trabalho do aluno)

- Testagem e CESPE: Proficiência em língua portuguesa

- Resultados de vestibulares e Enem

- Aprovação em universidades

Artes

• Currículo: Artes Visuais, Produção Audiovisual, Música e Teatro

• Atividades extracurriculares: Balé, instrumentos musicais, 
artes marciais, artesanato e moda

• Apresentações em sala de aula lideradas por alunos, Dia da 
Independência do Brasil, Grand Hawks, Mostra Internacional

• Primeira apresentação de teatro: Alice no país das maravilhas 
(junho)

• Formatura do Ensino Médio: Filme
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Faculdade Milton Campos

Columbia University

IBMEC

Illinois Institute of Technology

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Indiana University - Purdue University Fort Wayne

Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

New York University
Penn State University
Stanford University

University of Cambridge

Murdoch University, Australia

Stellenbosh University, South Africa

American University

Boston University
Brown University

University of Western Australia
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Other nationalities / Outras nacionalidades

Brazilian / Brasileiros

Esportes

• Currículo: Educação Física para todos os anos

• Atividades Extracurriculares: Natação, basquete e futebol 

• Departamento Esportivo: Basquete, futebol, vôlei
e futsal

• Futuros Hawks (6º ao 9º ano do E.F.)

• Ex-alunos

• Dia da Família

• Resultados dos torneios esportivos - 1ª e 2ª temporadas e 
torneios locais (8º ano à 12ª série)

• 25 atletas da EABH receberam bolsa esportiva para 
universidades nos EUA desde 2007.

Cidadão do mundo

• erfis de aprendizagem do IB

• Grêmio Estudantil 

• Simulação das Nações Unidas (Escolas Internacionais - BA)

• Mini ONU (PUC Minas)

• Sociedade Nacional de Honra

• Caminhada pela Diversidade Cultural

• Dia pela Paz, 21 de setembro

Matrícula

• O que sustenta os quarto primeiros pilares



STOP
2012 / 2013

WELCOME
2013 / 2014
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200 student enrollment reached,
and surpassed - now 245!

Statutory financial reserve target (3x OPEX)

New second preschool class

Class capacities filled and waitlists formed

PYP Evaluation passed
from May 14-15 visit

Technology upgrades (IT infrastructure upgrades; iPads; new 
sound system)

Library book collection expanded
with mother tongue support 

New standardized tests
(MAP = Measurement of Academic Progress)

New drama classes implemented
to expand the arts program

New advisory program for transitional grades (6, 9, 12) for 
adolescent advocacy

Grants received from US Department of State (Professional 
Development and Special Needs)

5th grade promotion trips

Model United Nations (PUC Minas – Mini ONU)

200 alunos matriculados – meta alcançada e ultrapassada – 
agora são 245!

Meta de reserva financeira estatutária

Novas turmas do segundo ano da pré-escola

Complementação da capacidade das salas de aula, por meio da 
lista de espera

Aprovação na PYP Evaluation, que aconteceu
no período de 14 a 15 de maio

Atualizações tecnológicas (melhora na estrutura de TI, iPads, 
novo sistema de som)

Expansão do acervo literário da biblioteca,
com livros em diversas línguas

Novos testes padronizados
(MAP = Measurement of Academic Progress)

Aulas de teatro implementadas, para expandir
o Programa de Artes

Novos programas de aconselhamento para adolescentes em 
turmas de transição (6º, 9º, 12º)

Donativos recebidos do Departamento de Estado dos EUA 
(Desenvolvimento Profissional e Necessidades Especiais)

Viagens de promoção para alunos do 5º ano

Participação no projeto Mini ONU – PUC Minas
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When the bus reaches a stoplight, it’s time to check the 
dashboard and measure the bus’s performance.  

O ônibus chegou a um semáforo, é hora de checar o painel de 
controle e medir sua performance.

The school bus has now come to a stop.  Some passengers get 
off the bus as we pick up new ones.  A special thanks to our 
international teachers Cassondra, Emily and William, who are 
taking different buses as they continue on their journeys as 
educators.  To our international families who are also moving 
on and relocating to different parts of the world – we wish 
you the best of luck!  Thank you all for sharing the journey 
with us.  It’s been a fun ride!

O ônibus chega agora a uma parada. Alguns passageiros 
descem, e outros sobem a bordo. Um agradecimento especial a 
nossos professores internacionais Cassondra, Emily e William, 
que trilharão caminhos diferentes em suas jornadas como 
educadores. A nossas famílias internacionais que também 
estão se mudando para destinos diferentes no mundo, 
desejamos boa sorte! Obrigado a todos por estarem conosco 
nessa jornada. Foi uma viagem prazerosa! 

NEW GOALS / NOVAS METAS

IN PROGRESS / EM ANDAMENTO

ACHIEVED / ALCANÇADA

New, second PK1 class

New classroom spaces for grade 1, art class, language lab

New, additional bathrooms for pre-primary grades

Expand advisory program for all upper
school grades (6-12)

Expand and upgrade cafeteria

Late Start Wednesday schedule to increase teacher 
collaboration time with goal of  attaining higher quality 
evaluation of student work and school curriculum

Advance technology integration
(iPads, laptops, Google Docs, BYOD)

Expand online courses (K12 and Khan Academy)

Statutory financial reserve target (4x OPEX)

AdvancEd re-accreditation

Science Fair

Art Fair

AASSA Educators’ Conference

Novo grupo da segunda turma da classe de 3 anos

Novas salas para o 1º ano, aulas de Arte e laboratório de línguas 

Novos banheiros para as turmas de pré-primário 

Expansão do programa de aconselhamento para todos os alunos 
do 6º ao 12º  ano. 

Expansão e melhoria da cantina

Cronograma das quartas-feiras de início tardio, para otimizar a 
colaboração dos professores, com o objetivo de atingir um nível mais 
alto de avaliação dos trabalhos dos alunos e do currículo escolar. 

Promoção da integração tecnológica
(iPads, laptops, Google Docs, BYOD)

Expansão dos cursos on-line (K12 and Khan Academy)

Meta de reserva financeira estatutária (4x OPEX)

Recredenciamento do AdvancED

Feira de Ciências

Feira de Artes

Conferência de Educadores das escolas AASSA



EABH is a nonprofit association, and its small size limits our 
ability to fund value-added projects that go beyond providing 
high quality, internationally-recognized curriculum and 
teacher training.  

In the recent past, we have received generous donations 
to fund projects as varied as perimeter wall construction, 
campus security upgrades, playground flooring, and 
computer and projector equipment for every classroom.  
Funders have ranged from local companies to the United 
States Department of State to our very own parents.    

This year we would like to thank a generous donor, who wishes 
to remain anonymous, for a Lifetime category contribution 
(R$100,000.00 and above) to our endowment fund.

We would also like to acknowledge our Friendraisers Adriana 
Bello Vincintin Vasconcellos and Jaeci Cavalcanti de Carvalho 
for helping the school accomplish project goals.

EABH welcomes all contributions, no matter how small or 
large, and in any form, be it services or goods.  If you are 
interested in helping our association, please contact the 
Director, Catarina Song Chen.

A EABH é uma associação sem fins lucrativos, e seu tamanho 
reduzido limita a nossa capacidade de financiar projetos de 
valor agregado que vão além de fornecer uma educação de alta 
qualidade, com um reconhecimento internacional, tanto do 
currículo, quanto do treinamento de professores.

Recentemente recebemos generosas doações para financiar 
projetos variados, que vão desde a construção de muros no 
entorno da escola, aumento da segurança no campus, piso para 
o playground da Educação Infantil, a computadores e projetores 
para cada sala de aula. Os doadores variam de empresas locais, 
Departamento de Estado dos Estados Unidos e os próprios pais 
de nossos alunos.

Este ano, gostaríamos de agradecer a um generoso doador, que 
deseja permanecer anônimo, e entrou para nossa categoria 
Lifetime (acima de R$ 100.000,00) com uma doação para  nosso 
fundo de desenvolvimento.

Gostaríamos também de agradecer a nossos amigos Adriana 
Bello Vincintin Vasconcellos e Jaeci Cavalcanti de Carvalho, que 
ajudaram a escola a realizar alguns projetos.

A EABH recebe todas as contribuições, não importa o tamanho, 
se grande ou pequena, ou a forma, seja em bens ou serviços. 
Se você estiver interessado em ajudar nossa associação, favor 
entrar em contato com a Diretora, Catarina Song Chen.

Grandhawks@eabh is an informative and entertaining 
showcase that allows our Primary Years Programme (PYP) 
students to share the learning from inquiry that has taken 
place in their classrooms. Our students and teachers put on 
a great show full of singing and theatrical performances.

O Grandhawks@eabh é um canal de informação e entretenimento 
para pais e alunos do PYP (Turma de 3 anos ao 5º ano) e permite 
que os nossos alunos compartilhem com a plateia o aprendizado 
que acontece nas unidades de investigação em sala de aula. 
Os alunos e professores fizeram um lindo show, regado a muita 
música e performances teatrais.

EABH FRIENDRAISERS

GRANDHAWKS@EABH
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CARNIVAL & EGG HUNT

PYP students engaged in festive fun during the Carnival 
celebration as they dressed up in their favorite costumes and 
danced with confetti and streamers.  

This year’s egg hunt was eggstraordinary!  The Easter bunny 
came to visit our children and gave out special gifts to all.  
Thank you, PTA, for the wonderful eggstravaganza!  

Os alunos do PYP se divertiram durante a celebração do Carnaval, 
vestindo suas fantasias prediletas, enquanto dançavam e 
jogavam confetes e serpentinas.

Este ano, a caça aos ovos foi extraordinária! O coelhinho da 
Páscoa veio visitar as crianças e distribuiu presentes para todos. 
Obrigado, PTA, por esse maravilhoso trabalho!



Family day was a huge success thanks to the big turn out!  
Students and their families were divided into teams and 
participated in a series of fun games as they competed for 
the top prize – a delicious pizza lunch during the school 
week.  Congratulations Blue Team for the back-to-back wins! 

O Dia da família foi um grande sucesso, graças à grande 
participação dos membros da nossa comunidade! Os alunos 
e suas famílias foram divididos em equipes e participaram de 
uma série de jogos divertidos, para concorreram ao prêmio - um 
delicioso almoço de pizza durante a semana. Parabéns ao time 
azul, bicampeão! 

FAMILY DAY 
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PARENTS’ COFFEE 

MOTHERS’ DAY

At EABH we value our home-school relationship and aim to keep 
parents informed about progress within each program offered 
through our Parents’ Coffee events.  It is a great opportunity 
for parents to meet the different program coordinators, ask 
questions, and learn what’s new at school while enjoying a 
delicious breakfast together.

Na EABH, valorizamos nossa relação casa-escola e temos como 
objetivo manter os pais informados sobre o progresso dentro de 
cada programa oferecido, por meio do  Café com os pais. Trata-se 
de uma grande oportunidade para os pais se encontrarem com os 
coordenadores dos programas, fazerem perguntas e aprenderem 
sobre o que há de novo na escola, enquanto saboreiam um 
delicioso café da manhã. 

Mothers are priceless!  EABH honored our beloved moms on 
Mother’s Day with a special luncheon, student performances, 
and a beautiful rose for each mom’s delight.

Mãe não tem preço! A EABH prestou uma homenagem a nossas 
amadas mães no Dia das Mães, com um almoço especial, 
apresentações dos alunos e uma linda rosa para cada mamãe.



The third grade students spent six weeks researching and 
investigating ancient civilizations. Over the course of study, 
students learned about ancient math and writing (hieroglyphs), 
geography, culture, science, art, and sports. To wrap up their 
investigation, they spent one day at school celebrating their 
learning. They came dressed in ancient costumes, ate Greek 
food, and played the same games the ancient Egyptians and 
Greeks used to play.

Alunos do 3º ano passaram seis semanas pesquisando sobre 
civilizações antigas. Ao longo do estudo, aprenderam sobre 
matemática, escrita (hieróglifos), geografia, cultura, ciência, 
artes e esportes. Para encerrar sua investigação, passaram 
um dia na escola comemorando seu aprendizado. Eles vieram 
vestidos em trajes antigos, saborearam comida grega e jogaram 
os mesmos jogos que os antigos egípcios e gregos costumavam 
jogar.

TRAVEL BACK IN TIME TO ANCIENT HISTORY
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THE SECOND GRADE MARKET

The second grade students prepared various goods and services 
to sell at The Second Grade Market. This was part of their 
summative assessment for their unit of inquiry on economics.  
Students learned how the world works economically, 
investigated different currencies, and discovered the ways 
people place value on goods.    

No dia 3 de maio, os alunos do 2º ano prepararam vários bens 
e serviços para vender no Mercado do 2º ano. Esse projeto fez 
parte da avaliação somativa para a unidade de investigação 
sobre economia. Os alunos aprenderam sobre como o 
mundo funciona através da economia, pesquisaram moedas 
diferentes e descobriram os meios utilizados pelas pessoas para 
estabelecerem o valor dos bens. 



The MYP Language B Spanish classes, grades 6-10, had a 
taste of Spanish culture by preparing and sharing a traditional 
Spanish Easter meal.  Students also took part in an intercultural 
experience by learning about and performing Flamenco dance 
led by a special guest instructor from Soleá, a local Spanish 
cultural center in Belo Horizonte.  

As aulas de Espanhol do 6º ano à 1ª série do E.M. provaram o 
gostinho da cultura espanhola, quando os alunos prepararam 
e compartilharam uma refeição tradicional para a Páscoa. 
Eles também participaram de uma experiência intercultural, 
aprendendo sobre a dança Flamenca e participando de um aulão 
comandado por um instrutor convidado da Soleá, centro cultural 
espanhol localizado em Belo Horizonte.

All students in grades 6-9 participated in a science fair.  Our 
student scientists selected a topic of interest and adhered 
to the scientific method learned in their respective science 
classes and applied it to a culminating research project.  
Students displayed their science fair projects during the 
International Showcase.

As turmas do 6º ao 9º ano participaram de uma feira de ciências. 
Nossos alunos cientistas selecionaram um tema de interesse e 
utilizaram o método científico aprendido em suas respectivas 
aulas de Ciências para aplicá-lo a um projeto de pesquisa. Eles 
mostraram seus projetos durante a Mostra Internacional.

Students from grades 11 and 12 performed a multi-media 
poetry presentation. The students incorporated poetry, 
music, photos and video to illustrate life memoirs.  

Alunos da 3ª série do E.M. e da 12ª série realizaram uma 
apresentação poética multimídia. Eles usaram poesia, música, 
fotos e vídeo para ilustrarem memórias de vida.

SPANISH CLASS

SCIENCE FAIR 

THE STORY OF ME 
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PERSONAL PROJECT 

FFF

In the final year of the MYP, each student in grade 10 
completes a personal project, a significant piece of work that 
is the product of the student’s own initiative and creativity. 
Students presented their final projects to their classmates and 
teachers. Congratulations on a job well done! 

No último ano do MYP, cada aluno do 10º ano completa 
um projeto pessoal, um trabalho importante que é produto 
de sua iniciativa e criatividade. Os alunos apresentaram o 
seu projeto final para colegas e professores. Parabéns pelo 
trabalho bem feito!

Our MYP grade 10 students, Ray A. and Carol M., were 
responsible for the collaboration and successful production of 
FFF: Fashion Football Friday. This event was a collaboration of 
their personal projects.

Nossos alunos do 10º ano do MYP, Ray A. e Carol M., foram os 
responsáveis pela organização da produção de sucesso - FFF: 
Fashion Football Friday. Esse evento foi uma colaboração entre 
os seus projetos pessoais.



Grade 4 went on a field trip to Instituto Vale Verde. Students 
hiked through a small forest, and observed and touched living 
and non-living things. It was a great learning experience 
within our Sharing the Planet Unit of Inquiry!

A turma do 4º ano fez uma excursão para o Instituto Vale 
Verde. Os alunos caminharam por uma pequena floresta, 
observaram e tocaram seres vivos e não-vivos. Foi uma 
grande experiência de aprendizagem dentro da unidade de 
investigação – compartilhando o planeta!

VALE VERDE  

The kindergarten class went on a field trip to classmate Arthur 
M.’s farm, where they shared a day full of fun experiences in the 
countryside!  The field trip allowed students to think about the 
five senses and transportation, topics they had been learning 
about in class, in a new environment. Students picked fresh 
corn, learned how cows are milked, spotted different plants, and 
played in the water!  They observed different types of rural and 
city transportation and even rode horses!  The day concluded 
with a picnic, where students were able to eat the delicious corn 
they picked themselves.  When reflecting upon their action-
packed day, the kindergarteners said that their favorite part of 
the trip was feeding the chickens and enjoying the outdoors.

A turma de 5 anos fez uma excursão para a fazenda do colega 
Arthur M. Lá os alunos desfrutaram de um dia repleto de 
diversão! A experiência no campo permitiu que eles refletissem 
sobre os cinco sentidos e os meios de transportes, tópicos que 
estão estudando na sala de aula. Os alunos colheram milho, 
aprenderam como as vacas são ordenhadas, observaram várias 
plantas e brincaram na água! Observaram diferentes meios de 
transporte urbano e rural e ainda puderam andar a cavalo! O dia 
terminou com um piquenique, em que os alunos puderam comer 
o delicioso milho que colheram. Ao refletirem sobre o seu dia 
repleto de ação, disseram que a parte favorita da viagem tinha 
sido alimentar as galinhas e desfrutar um dia ao ar livre. 

OUR FRIEND HAS A FARM, EE I EE I OH! 

5TH GRADE PROMOTION TRIP

To celebrate the rite of passage from PYP to MYP, the grade 5 
students went on an overnight fieldtrip to Tauá – an experience 
to remember forever!  Friends bonded as they engaged in nonstop 
fun.  They hiked a trail, rode horses, bowled, swam, shot arrows, 
danced, and even learned a little more about sustainability. At the 
end of their visit, the students planted a fruit tree.

Para comemorar o rito de passagem do PYP para o MYP, os alunos 
do 5º ano fizeram uma viagem para o Tauá – uma experiência que 
será lembrada para sempre! Os laços de amizade se estreitaram 
durante o envolvimento de todos em um grande momento de 
diversão. Eles caminharam por uma trilha, andaram a cavalo, 
jogaram, nadaram, praticaram arco e flecha, dançaram e até 
aprenderam um pouco mais sobre sustentabilidade. No final da 
visita, os alunos plantaram uma árvore frutífera.

During the week ramping up to the International Showcase: 
Book Fair and Food Fair, our students read a lot of books!  
Students came to school dressed up in their favorite costumes 
and kick-started every morning with a story read to them by a 
special guest.  

The International Showcase was a successful event that 
integrated the arts, sciences, literature and delicious cuisine 
from around the world!  The PTA sold over 500 admission tickets.

Durante a semana que antecede a Mostra Internacional: Feira 
do Livro e Feira de Culinária, nossos alunos leram vários livros. 
Eles vieram para a escola vestidos com suas fantasias favoritas 
e começaram todas as manhãs com uma história lida por 
convidados especiais. 

A Mostra Internacional foi um evento de sucesso que integrou 
as artes, as ciências, a literatura e a deliciosa culinária de todo o 
mundo! O PTA vendeu mais de 500 ingressos.

READ ACROSS AMERICA
& INTERNATIONAL SHOWCASE
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Congratulations to our Hawks and Lady Hawks for participating 
in ISSL Season II.  Our Lady Hawks were back in the winning lane 
with incredible results this season: champions in girls’ volleyball 
and back-to-back-to-back champions in soccer.  We are proud 
of our student athletes for always demonstrating outstanding 
attitude and great school spirit and pride.

Parabéns aos nossos Hawks e Lady Hawks pela participação na 
2ª temporada do ISSL. Nossas Lady Hawks subiram novamente 
ao pódio, com incríveis resultados nesta temporada: campeãs do 
voleibol feminino e tricampeãs do futebol. Estamos orgulhosos 
dos nossos alunos atletas, por sempre demonstrarem excelente 
atitude e grande espírito e orgulho escolar.

During this semester, students in grades 6 and 7 applied the 
pointillism technique and studied the artist George Seurat. 
They interpreted Seurat’s style of pointillism to develop 
acrylic paintings on canvas. Grade 10 students explored 
botanical themes by drawing and painting with acrylics. They 
explored the designs of an English artist, Margaret Mee, who 
portrayed the flora and fauna of the Amazon rainforest in the 
50s. Students reflected on the importance of biodiversity as 
represented through art.

Durante este semestre, os alunos do 6º e 7º anos trabalharam 
no pontilhismo, com foco no artista George Seurat. Eles 
desenvolveram uma pintura acrílica sobre tela, destacando o 
estilo pontilhista de Seurat em uma leitura pessoal. Alunos da 
1ª série do E.M. trabalharam a botânica, por meio de desenho e 
pintura acrílica. Eles exploraram os desenhos da artista inglesa 
Margaret Mee, que retratou a flora e a fauna da Floresta 
Amazônica na década de 50. Os alunos refletiram sobre a 
importância da biodiversidade, representada por meio da arte.

ISSL II

VISUAL ARTS 

FYI
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BRAMUN

This year’s Brazil MUN brought together students from all over 
world - Brazil, Argentina, Panama, and the United States. EABH 
students represented Japan, Myanmar, and Sweden in a variety 
of committees. Our students wrote and passed resolutions 
and collaborated with other delegates to help solve problems 
presented in the committees. Delegate Liam M. won an award 
at the closing ceremony for his effective debate skills. 

Este ano, o Brasil MUN trouxe estudantes de várias partes do 
mundo - Brasil, Argentina, Panamá e Estados Unidos.  Os alunos 
da EABH representaram o Japão, Myanmar e a Suécia em vários 
comitês. Nossos estudantes escreveram e aprovaram resoluções, 
além de colaborarem com outros delegados para ajudar a 
resolver os problemas apresentados nas comissões. O Delegado 
Liam M. ganhou um prêmio na cerimônia de encerramento por 
suas habilidades de debate.

U.S. DELEGATES

The U.S. Chargé d’Affaires Mr. Todd Chapman and U.S. Consul 
Ms. Merry Miller visited EABH on March 7.  We look forward 
to the opening of the U.S. Consulate office in Belo Horizonte 
and welcome the arrival of new American families.

O Sr. Todd Chapman, ministro conselheiro da Embaixada dos 
Estados Unidos, e a consulesa americana, Srta. Merry Miller, 
visitaram a EABH no dia 7 de março. Estamos ansiosos pela 
abertura do consulado dos EUA em Belo Horizonte e para saudar 
a chegada de novas famílias americanas à cidade.
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TALENTED HAWKS

We are very proud of our students and we would like to share 
with you their accomplishments:

Sofia B. was accepted to the Dance Summer Intensive of The 
Juilliard School, New York.

Ivyan O. was accepted to the Yale Summer Session of the Yale 
College, Conneticut.

Ingrid P. has signed the National Letter of Intent to play soccer 
for Temple University, a NCAA DI school in Philadelphia, PA, in 
the U.S.

Natalia A. has signed the National Letter of Intent to play soccer 
for Christian Brothers University, a NCAA DII school in Memphis, 
TN, in the U.S.

Nazareno C. won the Pi memorization contest by memorizing 
162 digits of Pi! 

Sérgio S. won first place in the world karting championship – 
X30 World – and received recognition from the Minas Gerais 
Governor, Mr. Antônio Anastasia!

Estamos muito orgulhosos de nossos alunos e gostaríamos de 
compartilhar com vocês suas conquistas: 

Sofia B. foi admitida no curso intensivo de verão de Dança  da
Julliard School, em Nova Iorque.

Ivyan O. foi aprovada para o curso de verão da Universidade Yale, 
em Conneticut.

Ingrid P. assinou a carta de intenção para jogar futebol na 
Temple Univerty, uma escola da liga NCAA DI na Filadélfia, PA, 
nos Estados Unidos. 

Natalia A. assinou a carta de intenção para jogar futebol pela 
Christian Brothers University, uma escola da liga NCAA DII em 
Memphis, TN, nos Estados Unidos.

Nazareno C. ganhou o concurso de memorização do Pi, por 
memorizar 162 dígitos! 

Sérgio S. conquistou o primeiro  lugar no campeonato mundial 
de kart – X30 e recebeu  reconhecimento do governador do 
estado de Minas Gerais, Sr. Antônio Anastasia!

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

IB PYP Authorization

Autorização do IB-PYP

AdvancEd Accreditation

Credenciamento pelo 

AdvancEd

Launch of first

preschool class

Lançamento da 

primeiraturma de 2 anos

Launch of second preschool 

class, drama courses and 

Advisory Program 

Lançamento da segunda 

turma de 2 anos, aulas 

de teatro e programa de 

orientação

Implementation of Measure 

of Academic Progress 

(MAP), Everyday Math 

Implementação do sistema 

de avaliação acadêmica 

(MAP) e do programa de 

matemática, Everyday Math

Curriculum and Professional 

Learning Community (PLC) 

Criação da Comunidade de 

Aprendizado Profissional e 

Curricular (PLC)

200th student enrolled

200º aluno matriculado

AdvancEd Accreditation 

Credenciamento pelo 

AdvancEd

Launch of second PKI class

Lançamento da segunda 

turma de 3 anos

Implementation of iPad 

Pilot Program, Google Apps, 

Schoology 

Implementação do 

programa piloto para iPad, 

Aplicativos do Google e 

Schoology

IB MYP Authorization

Autorização do IB – MYP

IB PYP Evaluation 

Avaliação do IB-PYP

TIMELINE 


