
FOR YOUR INFORMATION

Da Educação Infantil  ao Ensino Médio

FYI
S e m e s t e r  I I  2 0 1 8 / 2 0 1 9

AND MORE:
VALENTINE’S DINNER AND EABH FUTURE PROGRAM  •  LOWER SCHOOL STEM CHALLENGE AND UPPER SCHOOL KNOWLEDGE BOWL  •  SPIRIT DAYS AND 

PEP RALLY  •  ISSL  •  ART FAIR  •  INTERNATIONAL SHOWCASE: FOOD FAIR   •  BOOK FAIR  •  MOTHER’S DAY  •  CODING CLASSES  •  GRADE 3 PROJECT  GLOBAL 

ISSUES NETWORK - PERU  •  BRAZIL MODEL UNITED NATIONS  •  SENIOR APPRECIATION BREAKFAST  •  FESTA JUNINA  •  PI DAY  •  GRADE 5 LOCK-IN

EMPOWERING COMPASSIONATE 
AGENTS FOR A BETTER FUTURE

“THE EABH COMMUNITY ENVIRONMENT REFLECTS AN EXEMPLARY LEVEL OF 

STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN REALIZATION OF THE SCHOOL’S MISSION, VISION,  

CORE VALUES AND A DEEPLY INGRAINED COMMITMENT TO ENSURING THE SCHOOL’S 

SUSTAINABILITY, AND A VIBRANT, ONGOING, AND RELEVANT CONTINUOUS  

IMPROVEMENT EFFORT.” - ADVANCED (OFFICIAL U.S. ACCREDITATION AGENCY)

EABH’S GLOBAL ISSUES NETWORK CLUB WINS
THE AASSA GLOBAL CITIZENS AWARD.
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This second semester has been both intense and remarkable. We began the 2019-year by embracing a new mission statement that truly 
reflects our work and captures the essence of what EABH is all about in a simple soundbite: Empowering compassionate agents for a better 
future. With students as forthcoming changemakers, our calling is to capacitate them as confident and autonomous, yet caring individuals. 
Our hope is for them to architect a future that encompasses moral virtue, making the world a better place for all that share the planet.

Our practice is aligned to our mission, as affirmed by the accreditation visit from AdvancED in April and other previous evaluations 
conducted by the International Baccalaureate Organization. Our strategic plan, focused execution, and dedicated work has positioned 
EABH as one of only two schools in Latin America to have achieved overall performance at the highest AdvancEd levels, the Improve level 
(results achieved consistently demonstrate growth and improvement over time) and the Impact level (the desired practices are deeply 
ingrained in the culture and operation of the institution). None of our practices were identified at the Initiate level. This is an extraordinary 
distinction and honor.

This official recognition is a clear acknowledgment of our 
achievements. However, this does not mean that we should rest 
on our laurels. On the contrary, making great strides means we are 
now ready for the big leap. We must take more risks, innovate, and 
keep modifying our strategies to keep up with the fast-changing 
times. The old proverbial saying, “If it ain’t broke, don’t fix it,” is no 
longer valid for today’s times.

To inspire our community to make this quantum leap, we launched 
the EABH Future Program. This giving program was created to 
increase awareness among our association members of a sense of 
urgency to spring our students onto the global playing field. We 
challenged our school leaders and parents to take action so that 
we can accelerate our existing development fund to kickstart our 
master plan. We created two funds. The Annual Fund with an initial 

goal to raise R$200,000 by November 2019 is for short term goals, 
and monies are applied to enrich school programs. The Future 
Campaign aims to raise R$3,000,000 in 3 years to reach our Vision 
2020 goal and consequently, to start the construction for Bloco I, 
creating 10 much needed instructional spaces. The new spaces will 
better support our STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Math) programs and accommodate the international students that 
are currently on our waitlist.

SAAGE Hall, the newest learning spaces built above the canteen, 
is our ground zero and serves as a showroom to display what the 
future learning spaces will look like. Next up is the brand-new 
parking lot entrance that will increase safety and security, as well 
as improve traffic flow with its distinctive entrance, exit, and 
pedestrian path. We will also have a wonderful surprise awaiting 
our students at the start of the 2019-2020 school year.

As we close out another school year, it’s hard to fathom that this 
year marks my 10-year anniversary serving as the EABH Director. A 
decade is symbolic because it represents the completion of a cycle. 
And indeed, as this school year comes to an end, I feel our school 
community has accomplished a lot in the last 10-year cycle.

Our innovative and effective practices such as the Professional Learning 
Communities taking place during Late Start Wednesdays, Inquiry-
Based and Project-Based Learning, Criteria-Based Assessments, and 
our most recent Co-teaching model in grades Kindergarten to 5 are just 
some examples of our inquisitive nature and collaborative approach. 
Our community is the school’s innate value, and what makes EABH a 
differential even among top schools in Latin America.

As the AdvancED accreditation report states, EABH’s “community 
environment reflects an exemplary level of stakeholder involvement 
in realization of the school’s Mission, Vision, and Core Values 
and a deeply ingrained commitment to ensuring the school’s 
sustainability, and a vibrant, ongoing, and relevant continuous 
improvement effort.”

As you flip through the pages of the FYI, I hope that you’ll be 
reminded of all the wonderful moments we have enjoyed together 
and realize that our school’s inherent value is indeed our community.

Thank you for the incredible journey we have shared together. It’s 
been a decade full of devotion, discipline, and development. And 
this last semester was the pinnacle of our progress thus far!

FINDINGS

The findings in this report represent the degree to which the Accreditation Standards are effectively implemented in support of the 
learning environment and the mission of the institution. Standards which are identified in the Initiate phase of practice are consid-
ered Priorities for Improvement that must be addressed by the institution to retain accreditation. Standards which are identified in 
the Improve phase of practice are considered Opportunities for Improvement that the institution should consider. Standards which 
are identified in the Impact phase of practice are considered Effective Practices within the institution.

I3 RUBRIC LEVELS STANDARDS

Initiate 
Priorities for Improvement

Improve Standards: 2.1, 2.6, 2.9
Opportunities for Improvement Standards: 3.4, 3.5, 3.6

Impact Standards: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Effective Practices Standards: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12
 Standards: 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8

AdvancEd attributed most of our success to our biggest strengths, which were identified as our board, administration,
teachers, and school culture. Indeed, the EABH community members make our school a great place to be!



Este segundo semestre foi intenso e memorável. Iniciamos o ano de 2019 abraçando uma nova missão que reflete verdadeiramente o 
nosso trabalho e captura a essência do que a EABH é em uma simples frase: empoderar agentes compassivos para um futuro melhor. 
Sendo os alunos os futuros agentes de mudança, nossa vocação é capacitá-los como indivíduos confiantes e autônomos, porém 
solidários. Nossa esperança é de que eles desenhem um futuro que englobe a virtude moral, tornando o mundo um lugar melhor para 
todos que compartilham o planeta.

Nossa prática está alinhada à nossa missão, como confirmado pela visita de credenciamento do AdvancED, em abril, e por outras 
avaliações anteriores conduzidas pela Organização do Bacharelado Internacional. Nosso plano estratégico, focado na execução, e 
nosso trabalho dedicado posicionaram  a EABH como uma das duas únicas escolas na América Latina que alcançaram desempenho 
geral nos níveis mais avançados do AdvancEd, o nível de Aprimoramento (segundo o qual resultados obtidos demonstram 
consistentemente crescimento e melhoria ao longo do tempo) e o nível de Impacto ( segundo o qual as práticas desejadas estão 
profundamente enraizadas na cultura e no funcionamento da instituição). Nenhuma de nossas práticas foi identificada no nível de 
Iniciação. Esta é uma grande honra e uma extraordinária distinção.

Para inspirar nossa comunidade a dar esse grande salto, lançamos 
o programa EABH Future. Este programa de doação foi criado 
para aumentar a conscientização entre os membros de nossa 
associação para o senso de urgência em colocar nossos alunos 
no campo de atuação global. Desafiamos nossos líderes e pais a 
agir para que possamos acelerar nosso fundo de desenvolvimento 
existente para impulsionar nosso plano diretor. Nós criamos 
dois fundos. Um deles é o  Fundo Anual, com uma meta inicial 
de arrecadar R$ 200.000,00 até novembro de 2019, é para 
metas de curto prazo, e as verbas são aplicadas para enriquecer 
os programas escolares. O outro é a Campanha do Futuro, que 
pretende captar R$ 3.000.000,00 em 3 anos para atingir a meta da 
Visão 2020 e, consequentemente, iniciar a construção do Bloco I, 
criando 10 espaços de aprendizagem muito necessários. Os novos 
espaços apoiarão melhor nossos programas de STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática) e acomodarão os alunos 
internacionais que estão atualmente em nossa lista de espera.

SAAGE Hall, o mais novo complexo de aprendizagem construídos 
acima da cantina, é o nosso ponto de referência e serve como 
um showroom para mostrar como serão os futuros espaços 
de aprendizagem. O próximo passo é a nova entrada do 
estacionamento, que aumentará a proteção e a segurança, além 
de melhorar o fluxo de tráfego com entrada, saída e caminho 
para pedestres. Também teremos uma maravilhosa surpresa 
esperando nossos alunos no início do ano letivo de 2019-2020.

Ao encerrarmos mais um ano letivo, é difícil entender que este 
ano marca meu aniversário de 10 anos como diretora da EABH. 
Uma década é simbólica porque representa a conclusão de um 
ciclo. E, de fato, enquanto este ano letivo chega ao fim, sinto que 
nossa comunidade escolar tem feito muito nos últimos 10 anos.

Nossas práticas inovadoras e eficazes, como as Comunidades de 
Aprendizado Profissional que ocorrem durante as quartas-feiras de 
início tardio, a  Aprendizagem Baseada em Questionamento e Projeto, 
as Avaliações Baseadas em Critérios, e nosso modelo mais recente 
de coeducação nas turmas de 5 anos ao 5º ano são apenas alguns 
exemplos de nossa natureza inquisitiva e abordagem colaborativa. 
Nossa comunidade é o valor inato da escola e o diferencial da EABH 
mesmo entre as melhores escolas da América Latina.

Como afirma o relatório de acreditação do AdvancED, o 
“ambiente comunitário da EABH reflete um nível exemplar de 
envolvimento das partes interessadas na realização da Missão, 
da Visão e dos Valores Essenciais da escola e um compromisso 
profundamente arraigado para garantir a sustentabilidade da 
escola e um esforço de melhoria vibrante, contínuo e relevante.”

Ao folhear as páginas do FYI, espero que você se lembre de todos 
os momentos maravilhosos que tivemos juntos e perceba que o 
valor inerente a nossa escola é, de fato, nossa comunidade.

Obrigada pela incrível jornada que compartilhamos juntos. Foi 
uma década cheia de devoção, disciplina e desenvolvimento. E 
este último semestre foi o auge do nosso progresso até agora!
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RESULTADOS

As conclusões deste relatório representam o grau em que as Normas de Acreditação são efetivamente implementadas em apoio ao 
ambiente de aprendizagem e a missão da instituição. Os padrões identificados na fase de Iniciação são considerados Prioridades 
de Melhoria que devem ser abordadas pela instituição para manter a acreditação. Os padrões que são identificados como Aprimo-
ramento são considerados Oportunidades de Melhoria que a instituição deve considerar. Padrões que são identificados na fase de 
Impacto são considerados Práticas Eficazes dentro da instituição.

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO PADRÕES

Iniciação 
Prioridades de Melhoria

Aprimoramento Padrões: 2.1, 2.6, 2.9
Oportunidades de Melhoria Padrões: 3.4, 3.5, 3.6

Impacto Padrões: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Práticas Eficazes Padrões:2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12
 Padrões: 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8

O AdvancEd atribuiu a maior parte de nosso sucesso aos nossos maiores pontos fortes, que foram identificados como nossa diretoria, nossa administração,
nossos professores e a cultura escolar. De fato, os membros da comunidade da EABH fazem da nossa escola um ótimo lugar para se estar!

Esse reconhecimento oficial é um claro reconhecimento de 
nossas conquistas. No entanto, isso não significa que devemos 
descansar à sombra dos nossos louros. Pelo contrário, fazer 
grandes avanços significa que agora estamos prontos para o 

grande salto. Devemos assumir mais riscos, inovar e continuar 
modificando nossas estratégias para acompanhar os tempos de 
rápidas mudanças. O velho ditado, “Não se mexe em time que 
está ganhando”, não mais vale para os dias de hoje.
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On February 14th, Valentine’s Day, we inaugurated our brand new 
SAAGE Hall and launched the EABH Future Program with parents. 
We had a wonderful night! At this event we presented EABH’s 
vision of the future, including our maquette. EABH is a powerful 
community, where teachers, students, parents, staff members and 
other partners contribute towards the improvement of our pro-
grams and facilities. We have been dedicating our efforts to our 
expansion project, the EABH Master Plan, which demands a lot of 
work and investment. If you would like to contribute to the EABH 
Future Program, please contact Director Catarina Song Chen or 
Development Officer Joanne Durchfort.

No dia 14 de fevereiro, inauguramos o nosso mais novo espaço, o 
SAAGE Hall, e lançamos o programa EABH Future junto aos pais. 
Foi uma noite incrível! Nesse evento, apresentamos a visão da 
EABH para o futuro, incluindo a nossa maquete. A EABH é uma 
comunidade poderosa, onde professores, alunos, funcionários e 
outros parceiros contribuem para o desenvolvimento de nossos 
programas e instalações. Estamos nos dedicando ao nosso projeto 
de expansão, o EABH Master Plan, que demanda muito trabalho e 
investimento. Se você quer contribuir com o programa EABH Futu-
re, por favor, entre em contato com a Diretora, Catarina Song Chen, 
ou a Gerente de Desenvolvimento, Joanne Durchfort.
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Parents, students, and staff participated in interdisciplinary games 
to test their general knowledge and demonstrate their STEM skills.

Pais, alunos e funcionários participaram de jogos interdisciplinares 
para testar seus conhecimentos gerais e demonstrar suas habilida-
des em STEM.
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Hard work beats talent! Congratulations Hawks and Lady Hawks 
for participating in another tournament! Our Lady Hawks came 
home with gold in Volleyball and bronze in Soccer! EABH is proud 
of its athletes!

Trabalho árduo supera o talento! Parabéns, Hawks e Lady Hawks, 
por participarem de mais um campeonato!  As meninas voltaram 
para casa com o ouro no vôlei e o bronze no futebol. A EABH tem 
orgulho de todos os seus atletas!

SPIRIT DAYS AND PEP RALLY

During Spirit Days, students celebrate their school pride by dressing 
up in different costumes each day. Spirit Days are held during the 
days before our students travel to NR Acampamentos, where they 
compete against other international schools at the International 
Schools Sports League (ISSL). On the athletes’ last day before their 
trip, we hold a Pep Rally. This event boosts the school pride and 
introduces the athletes who will represent EABH. We always count 
on the presence of our mascot, “Hawky, the Hawk,” who amuses 
everyone with his dances.

Durante os Spirit Days, os alunos celebram o espírito escolar se ves-
tindo com fantasias diferentes a cada dia. Os Spirit Days acontecem 
nos dias que antecedem a viagem dos alunos ao NR Acampamentos, 
onde eles competem contra outras escolas internacionais no In-
ternational Schools Sports League (ISSL). No último dia dos atletas 
antes da viagem, organizamos o Pep Rally. Esse evento serve para 
aumentar o orgulho da escola e apresentar os atletas que represen-
tarão a EABH. Sempre contamos com a presença de nosso mascote 
“Hawky, the Hawk”, que diverte todo mundo com suas danças.
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The event showcases and celebrates our students’ artistic involvement. 
At EABH we believe that arts are essential in shaping future adults. 
We definitely have very creative and artistic students! They presented 
what they have been working on in Music, Visual Arts, and Drama.

O evento mostra e celebra o envolvimento de nossos alunos com 
a arte. Na EABH, acreditamos que as artes são essenciais na for-
mação de futuros adultos. Definitivamente temos alunos criativos 
e artistas. Eles apresentaram o que aprenderam em Música, Artes 
Visuais e Teatro.
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INTERNATIONAL SHOWCASE: FOOD FAIR
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With the staff and families, the PTA organizes a delicious event. 
This year 20 countries were featured presenting food and decora-
tions. More than 800 guests participated in the most anticipated 
event of the year. We had special dance performances, our tradi-
tional piñata, and celebrated different cultures with a tour around 
the world. We would like to thank the Food Fair Coordinators Fiby 
Albert and Fernanda Aguilar for their dedication, as well as the 
sponsors for making this an even better event.

O PTA organizou, com os funcionários e as famílias, um evento 
delicioso. Neste ano, tivemos 20 países apresentando comidas e 
decoração típicas . Mais de 800 convidados participaram do even-
to mais esperado do ano. Tivemos apresentações de danças, a tra-
dicional piñata e celebramos diferentes culturas com um tour ao 
redor do mundo. Gostaríamos de agradecer às coordenadoras do 
evento, Fiby Albert e Fernanda Aguilar, por sua dedicação, e a todos 
os patrocinadores por fazerem o evento ainda melhor. 
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MOTHER’S DAY

Stay calm and have a great Mother’s Day! Some classes prepared 
special presentations and surprises for the moms. The school sent 
home a special gift for our amazing mothers.

Fique calma e tenha um maravilhoso Dia das Mães! Algumas tur-
mas prepararam apresentações e surpresas paras as mães. A escola 
enviou para casa com os alunos um presente especial para nossas 
mães maravilhosas! 

CODING CLASSES

We are preparing our students for the XXI century! During Design 
Coding classes, grade 6 students created apps to solve a problem 
using code.org. They invited their parents to share their amazing work.

Estamos preparando os nossos alunos para o século XXI! Durante as 
aulas de Programação, os alunos do 6º ano criaram aplicativos para 
resolver um problema usando code.org. Eles convidaram os pais para 
compartilharem o incrível trabalho que fizeram!

BOOK FAIR

In April we had our annual book fair! This year our theme was a 
celebration of the 50th anniversary of the man on the moon and we 
had many stars here with us! Vitor Cafaggi brought the first book of 
his trilogy, Monica Laços, which has now become a film, premiering  
in July 2019. Ms. Kristy Dempsey gave us an awesome preview of 
her newest work Papa Put a Man on the Moon. Apart from our fan-
tastic book selection, we also had the special presence of Piggie and 
Gerald performing for our kids, talking about space with them. Our 
book parade was the highlight of our fair, where everyone dressed 
up as their favorite book character showing the community our love 
for books.  We can’t wait for the 2020 book fair!

Em abril, tivemos nossa feira anual do livro! Neste ano, nosso tema 
foi uma celebração do 50º aniversário do homem na Lua e, para isso, 
tivemos muitas estrelas aqui conosco. Vitor Cafaggi trouxe o primei-
ro livro de sua trilogia, Mônica Laços, que agora se tornou um filme 
que estreia nos cinemas em julho de 2019. Kristy Dempsey nos deu 
uma prévia de seu mais novo trabalho ‘Papa put a man on the moon’. 
Além da nossa fantástica seleção de livros, também tivemos a pre-
sença especial de Piggie e Gerald se apresentando para nossas crian-
ças para falar  sobre o espaço. Nosso desfile foi o destaque da feira: 
todos se vestiram como seu personagem de livro favorito mostrando 
à nossa comunidade nosso amor pelos livros. Estamos ansiosos pela 
feira do livro de 2020!
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GRADE 3 PROJECT GLOBAL ISSUES NETWORK - PERU
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For the Unit of Inquiry on How We Organize Ourselves, the 3rd graders 
focused on the importance of Technology in our lives. They discussed 
a lot about Internet Safety and being responsible communicators 
online. To help students better understand Internet Safety, we believe 
in partnering with parents and preparing our students to:

+ Think critically and evaluate websites, email,
 and other content online.

+ Protect themselves from online threats,
 including bullying and scams. 

+ Get smart about sharing: what, when, how, and with whom.

+ Be kind and respectful toward other people online,
 including respecting their privacy.

+ Ask for help with tricky situations from a parent
 or other trusted adult.

This year, these efforts included Be Internet Awesome by Google, a 
program designed to teach kids the skills they need to be safe and 
smart online. One of the resources, Interland, is an internet game that 
makes learning these skills interactive and fun. Smart, safe technology 
usage can enable students to help drive their own learning and help 
our school function better. We believe the Be Internet Awesome 
program will mark an important step toward our goal of ensuring all 
our students at EABH are learning, exploring, and staying safe online, 
both inside and outside school walls. 

Para a Unidade de Questionamento sobre “Como nos Organizamos”, 
os alunos do 3º ano focaram na importância da Tecnologia em nossas 
vidas. Eles discutiram muito sobre Segurança na Internet e como de-
vemos ser comunicadores responsáveis online. Para ajudar os alunos 
a entender melhor a Segurança na Internet, acreditamos na parceria 
com os pais e na preparação de nossos alunos para:

+  Pensar criticamente e avaliar websites, e-mails
 e outros conteúdos on-line.

+  Proteger contra ameaças on-line, incluindo bullying e golpes.

+  Ser esperto ao compartilhar: o que, quando, como e com quem. 

+  Ser gentil e respeitoso com outras pessoas on-line,
 inclusive respeitando sua privacidade.

+  Pedir ajuda com situações difíceis ao pai ou a outro
 adulto de confiança.

Neste ano, esses esforços incluíram o “Be Internet Awesome” , do Goo-
gle, um programa criado para ensinar às crianças as habilidades ne-
cessárias para que elas estejam seguras e sejam inteligentes on-line. 
Um dos recursos, Interland, é um jogo de internet que torna o apren-
dizado interativo e divertido. O uso inteligente e seguro da tecnologia 
pode permitir que os alunos ajudem a impulsionar seu próprio apren-
dizado e ajudem nossa escola a funcionar melhor. Acreditamos que o 
programa “Be Internet Awesome” irá marcar um importante passo em 
direção ao nosso objetivo de garantir que todos os nossos alunos na 
EABH estejam aprendendo, explorando e permanecendo seguros on-
-line, dentro e fora da escola.

Members of the Global Issues Network (GIN) travelled to Lima, Peru 
to participate in the annual GIN conference. For the past two years, 
these students have built and delivered 3D-printed prosthetic hands 
for children in Brazil. For their work, they were recently awarded 
the AASSA Global Citizens Award and, with support from the PTA 
at EABH,  presented this project at the conference to schools across 
South America. During their presentation, they discussed how to 
design and construct prosthetic hands, as well as how other schools 
can implement this project in order to reach more children in other 
countries. The presentation was an incredible success as the audience 
was standing room only and other schools in Columbia and Peru have 
began initiating this project. 

Os membros do Global Issues Network (GIN) viajaram para Lima, no 
Peru, para participar da conferência anual do GIN. Nos últimos dois 
anos, esses alunos construíram e entregaram próteses impressas em 
3D para crianças no Brasil. Por seu trabalho, eles foram recentemen-
te premiados com o AASSA Global Citizens Award e, com o apoio do 
PTA, apresentaram este projeto na conferência para escolas em toda 
a América do Sul. Durante a apresentação, eles discutiram como pro-
jetar e construir mãos protéticas, e como outras escolas podem im-
plementar esse projeto para alcançar mais crianças em outros países. 
A apresentação foi um sucesso, pois a plateia aplaudiu de pé e outras 
escolas da Colômbia e do Peru já começaram a implantar esse projeto.
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BRAZIL MODEL UNITED NATIONS SENIOR APPRECIATION BREAKFAST
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In March, some of our MUN club members participated in the 
BRAMUN Conference, the MUN conference that gathers schools 
from all around Brazil in the beautiful scenery of Costa do Sauípe, 
Bahia, to improve their debating skills and discuss topics relevant 
worldwide. While having a lot of fun hanging around the beach, 
our students also learned a lot from the conference, and some 
even received awards and 2020 leadership team nominations. 

Artur Castro (10th grade) and Carlos Pinto (10th grade), 
representing China in the Security Council, won a verbal 
commendation. Isabela Padilha (11th grade), was awarded Best 
Speaker of the Political Committee as the delegate representing 
Saudi Arabia. Senior Henrique Ullmann was also awarded Best 
Speaker as the Secretary of Treasury of Eisenhower’s Cabinet. Of 
our students who took part in the Press Corps, Isabelle Miserani 
(11th grade) and Beatriz Brandão (11th grade) earned an award 
for managing BRAMUN’s official Instagram page and for being 
the official BRAMUN photographer, respectively. Finally, junior 
Isabela Padilha won a spot in BRAMUN 2020 Leadership Team as 
the vice-chair for the Human Rights Council!  

Em março, alguns dos nossos membros do MUN participaram da 
Conferência BRAMUN, que reúne escolas de todo o Brasil no belo 
cenário da Costa do Sauípe, na Bahia, para melhorar suas habi-
lidades de debate e discutir tópicos relevantes em todo o mundo. 
Enquanto se divertiram na praia, nossos alunos também aprende-
ram muito com a conferência, e alguns até receberam prêmios e 
indicações para a equipe de liderança em 2020. 

Artur Castro (1ª série do EM) e Carlos Pinto (1ª série do EM), re-
presentando a China no Conselho de Segurança, ganharam elogios 
verbais. Isabela Padilha (2ª série do EM) foi eleita a melhor ora-
dora do Comitê Político da Arábia Saudita. O veterano Henrique 
Ullmann também ganhou o prêmio de  melhor orador como Secre-
tário do Tesouro do Gabinete de Eisenhower. Dos nossos alunos que 
participaram da Assessoria de Imprensa, Isabelle Miserani (2ª série 
do EM) e Beatriz Brandão (2ª série do EM) receberam um prêmio 
por gerenciar a página oficial do Instagram da BRAMUN e por ser 
a fotógrafa oficial, respectivamente. Finalmente, Isabela Padilha 
ganhou uma posição na Equipe de Liderança BRAMUN 2020 como 
vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos!

This event involved our seniors, their parents, and teachers in a 
celebration of their achievements and history at EABH. EABH 
hosted a surprise breakfast for our graduating seniors to let them 
know firsthand how special they are to the school and to show our 
appreciation for them as a class and individually.

Esse evento envolveu os formandos do Ensino Médio, seus pais e pro-
fessores para celebrar e reconhecer as conquistas de cada aluno e sua 
história na escola. A EABH realizou um café da manhã surpresa para 
expressar para eles diretamente como são importantes para a comu-
nidade e mostrar o nosso reconhecimento e o quanto os valorizamos 
como turma e como pessoa.
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FESTA JUNINA
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Our Festa Junina was amazing! The celebration engaged the whole 
community - family members, partners, and students who dedi-
cated themselves to rehearse for the dance performances. During 
the event we enjoyed dances, games, and typical foods, in addition 
to the coronation of the “Popcorn Queen” and the “Peanut King”.

A nossa Festa Junina foi inesquecível! O festejo envolveu toda a 
comunidade – familiares, colaboradores e alunos que se dedicaram 
a ensaios para as apresentações. Na programação, tivemos muita 
dança, brincadeiras e comidas típicas, além da coroação da “Rai-
nha da Pipoca” e do “Rei do Amendoim”.
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PI DAY

GRADE 5 LOCK-IN

Every year our students participate in the Pi Day Challenge, cele-
brated on March 14 (3/14). This year we have a new school record. 
Julie G. (grade 6) memorized 225 digits of Pi. We are also happy to 
share that three PYP students participated in the contest.

Todo ano, nossos alunos participam do Desafio do Pi, comemorado 
no dia 14 de março (que, em inglês, fica 3/14). Neste ano, tivemos 
um novo recorde na EABH: Julie G. (6º ano). memorizou 225 dígitos 
de Pi. Ficamos muito felizes em compartilhar que três alunos do 
Ensino Fundamental I participaram da competição.

Grade 5 is the last year of the Primary Years Programme (PYP). 
It is a time to celebrate and grow. In order to commemorate this 
important time of the students’ academic life, EABH organized 
another Lock-In. Students had the chance to spend a night at the 
school, enjoying pizza, movies, and games. The next morning they 
had breakfast with their parents and watched an emotional video. 
This unforgettable experience was a great opportunity to bond the 
class and create great memories.

O 5º ano é o último do Primary Years Programme (PYP). É uma épo-
ca de celebração e crescimento. Para comemorar essa etapa im-
portante da vida acadêmica dos alunos, a EABH organizou mais 
um Lock-In. Os alunos tiveram a chance de passar uma noite muito 
divertida na escola, com direito a pizza, jogos e filme. Na manhã 
seguinte, eles tomaram café da manhã com seus pais e assistiram 
a um vídeo emocionante. Essa experiência inesquecível foi uma 
ótima oportunidade para a turma se unir e criar grandes memórias.


