6 de março de 2020
Prezada comunidade da EABH,
Enquanto nos aproximamos do fim de semana, quero tirar um momento para solicitar a sua atenção e a sua
assistência. Peço que converse com seu(s) filho(s) antes de retornarem às aulas na segunda-feira.
O que faz da EABH uma linda comunidade é a nossa diversidade. Nossa rica mistura de culturas é uma marca
registrada da nossa escola. Celebramos a diversidade, mas também ensinamos tolerância, compreensão e
diferentes pontos de vista. Ao fazer isso, demonstramos que valorizamos uns aos outros. Essa postura é evidente
nas camisas azuis vestidas por nossos professores e funcionários, com a bela mensagem: "Damos boas -vindas
a todos que se reúnem aqui".
É em momentos como esses, com o surgimento do coronavírus COVID-19, que estou confiante na abordagem e
na resposta da nossa comunidade. Educamo-nos com os fatos, tomamos medidas constantes e ponderadas e
promovemos um ambiente calmo e tranquilizador, no qual o aprendizado continua sendo o nosso foco central.
Alguns alunos podem optar por usar máscaras faciais na escola. Eles farão isso não porque apresentam
sintomas, mas como medida preventiva adicional. O CDC observa que as máscaras cirúrgicas não são uma
maneira eficaz de evitar a doença. No entanto, respeitaremos a escolha individual de um aluno ou membro da
equipe de usar uma máscara, caso eles o façam.
Além disso, e mais importante, pedimos que você converse com seu(s) filho(s), para que eles sejam preparados
para o caso de os alunos usarem máscaras na segunda-feira. Queremos garantir que os alunos tenham um
sentimento pleno de pertencimento ao campus. Na EABH, não permitiremos comportamentos, como apontar,
tirar sarro ou fazer comentários negativos para qualquer aluno por motivo de doença, quarentena, uso de
máscaras, etnia...ou por qualquer outro motivo.
Este pode ser um bom momento para revisar o Manual de Pais e Alunos da EABH com seu(s) filho(s), em
Expectativas de Comportamento e Consequências.
Reconhecemos que existe um nível de preocupação entre alguns pais, assim como entre a população em geral.
Nossos esforços são direcionados para minimizar essas preocupações, educando nossos alunos com fatos e
com medidas práticas para ajudar a impedir a propagação, como lavar as mãos com água e sabão com
frequência. Também contamos com nossos pais para ajudar nesse processo.
Certifique-se de esclarecer com seus filhos que, em algumas culturas, usar máscara durante um surto de vírus é
comum e um sinal de consideração para com outras pessoas. Isso não significa que o usuário esteja doente. A
EABH envia para casa todos os alunos e funcionários que apresentam sintomas, para que aqueles que usam
máscaras não fiquem doentes. Mas respeitamos a escolha de cada indivíduo de tomar a decisão de usar uma
máscara e buscamos a compreensão de todos os membros da nossa comunidade.
Recomendamos que você assista a este vídeo do Ministro da Saúde, Sr. Luiz Henrique Mandetta. Apreciamos a
maneira como ele usa sua autoridade nacional para influenciar a mentalidade internacional - nosso ethos do
Bacharelado Internacional (I.B.). https://www.youtube.com/watch?v=21PnXCXZJo4
Agradecemos a todos por fazerem parte desta comunidade. Sua inteligência, sua sensibilidade e seu cuidado
são muito apreciados!
Atenciosamente,
Administração da EABH
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