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A EABH reabrirá seu campus somente quando:

• Órgão 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 autoridades brasileiras de saúde e/ou autoridades 
escolares; e

• O Conselho Diretivo da EABH aprovar a reabertura do campus.

ORIENTADORES PARA
A REABERTURA
DO CAMPUS COM O
MODELO HÍBRIDO
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.0MENSAGEM 
DA DIRETORA
Queridos pais,
 
Parabéns por ajudar de forma bem sucedida o seu filho a iniciar um novo ano escolar com a EABH ONLINE 2.0. Enquanto 
continuamos a operar a escola em um modelo de Ensino a Distância (Modelo 3), a Força-Tarefa de Reabertura do Campus 
da EABH tem trabalhado arduamente para planejar um plano de reabertura do campus.
 
A Força-Tarefa de Reabertura do Campus da EABH é composta por membros da escola  já pertencentes à Equipe de 
Gerenciamento de Crises, bem como pela Equipe de Resposta, que também é composta por professores, 
administradores, pais da nossa associação, bem como profissionais externos. Juntos, criamos um roteiro para direcionar a 
reabertura.
 
O  serve como um roteiro com estratégias para prevenção de infecções e planejamento de cenários EABH CONNECT 3.0
para responder rapidamente a uma variedade de circunstâncias que possamos enfrentar.
 
Continuamos flexíveis para responder às condições da nossa comunidade. Sabemos que, mesmo quando planejamos 
reabrir nosso campus, podemos precisar fechá-lo novamente sem comunicar com muita antecedência. Isso significa que a 
EABH deve estar preparada para alternar entre diferentes modelos de aprendizagem, como o Presencial (Modelo 1), 
Híbrido (Modelo 2), ou recorrer ao nosso  para Ensino a Distância (Modelo 3) quando houver riscos muito EABH ONLINE
altos ou quando o governo local solicitar que o façamos.
 
Nosso objetivo é equilibrar o rigor dos nossos programas acadêmicos com o bem-estar socioemocional e fornecer o 
máximo de modelos de aprendizagem possível, sempre priorizando a saúde e a segurança da comunidade.
 
Assim que o governo local permitir que o campus seja reaberto, retornaremos com uma reentrada gradual de nossos 
alunos divididos em quatro grupos: (I) Educação Infantil (Turmas de 4 e 5 anos), (II) Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º 
e 2º ano), (III) Ensino Fundamental Séries Iniciais (3º ao 5º ano) e (IV) Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio 
(6º ano a 3ª série do E.M.). Posteriormente, dividiremos nossos alunos em grupos ou coortes: Grupo A e Grupo B.
 
Todos os alunos serão distribuídos entre o Grupo A ou o Grupo B para determinar os conjuntos  de aprendizagem, o uso do 
banheiro, os espaços de aprendizagem, os intervalos de recreio, os horários das refeições, etc. Dessa forma, podemos 
reduzir a possível contaminação cruzada e a transmissão. Embora os professores levem em consideração uma 
combinação de habilidades de aprendizagem e grupos sociais, não podemos garantir as expectativas pessoais de quem 
ficará em qual grupo. Saúde e segurança devem ser as nossas prioridades enquanto estivermos no aprendizado 
presencial no campus, com estratégias de prevenção de infecção acima de tudo.
 
É extremamente difícil manter um grupo (ou coorte) exclusivo quando há um nível muito alto de interação comunitária ao 
seu redor ou quando as pessoas estão se reunindo em diferentes grupos fora da escola. Estamos cientes de que as 
famílias terão diferentes níveis de entendimento em relação à interação de seus filhos com outras pessoas depois da 
escola e nos fins de semana, e não podemos tentar monitorar isso. O que podemos fazer é implementar sistemas que 
garantam que a rotina dentro do campus atenda a altos níveis de cuidado com a saúde e a segurança com distanciamento 
físico, uso de máscaras e higienização de equipamentos e materiais. Se uma criança testar positivo em qualquer 
momento, então o rastreamento de contato deverá acontecer e os pais precisarão  revelar com quem eles estiveram em 
contato direto, assim como será feito na escola.
 
Esse é um contexto novo e desafiador para todos nós. É por isso que esperamos que todas as famílias revejam mais uma 
vez e respaldem a Carta Explicativa sobre o Ano Letivo 2020-2021 (Plano COVID-19) que foi compartilhada e assinada 
pelas famílias ao matricularem seus filhos para o ano letivo de 2020-2021. Embora saibamos que não existe um cenário de 
“risco zero”, esperamos que nosso roteiro para a reabertura com o  nos forneça uma oportunidade de EABH CONNECT 3.0
nos posicionar perante esse desafio e enfrentar essa tempestade juntos!

Os membros da Comunidade da EABH entendem que somos melhores juntos!
 
Atenciosamente,

Catarina Song Chen
Diretora
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GRUPOS DE ALUNOS OU “COORTES” PARA RETORNO GRADUAL

Assim que o governo local permitir que o campus seja reaberto, retornaremos às instalações  com uma 
reentrada gradual de nossos alunos divididos em quatro grupos: (I) Educação Infantil (Turmas de 4 e 5 anos), 
(II) Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º e 2º ano), (III) Ensino Fundamental Séries Iniciais (3º ao 5º ano) e 
(IV) Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio (6º ano a 3ª série do E.M.). Posteriormente, 
dividiremos nossos alunos em grupos ou coortes: Grupo A e Grupo B.

As datas exatas de reabertura serão anunciadas após recebermos mais informações do governo local e 
assim que a  infraestrutura da escola estiver preparada para receber nossos alunos seguindo todas as 
diretrizes de segurança estabelecidas para as escolas seguirem.
 
CRONOGRAMA DE APRENDIZAGEM HÍBRIDA

Um cronograma de aprendizagem híbrida significa que cada grupo terá uma programação semanal, com 
alternância entre uma semana presencial e outra semana online. Os grupos serão criados para reduzir a 
contaminação cruzada e a transmissão e para controlar o contato. Os grupos serão criados em todas as 
séries e se estenderão aos  membros da família.

DIÁRIAS

SEMANA 1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

COORTE I

GRUPO A

COORTE I

GRUPO B

COORTES 
I & II
GRUPO A

COORTES 
I & II
GRUPO B

= Aprendizagem Presencial = Aprendizagem a Distância 

SEMANA 2 SEGUNDA QUARTA QUINTA SEXTATERÇA
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TODOS OS 
COORTES:
I, II, III, & IV
GRUPO A

TODOS OS
COORTES

GRUPO A

TODOS OS 
COORTES:
I, II, III, & IV
GRUPO B

TODOS OS
COORTES

GRUPO B

7h45 às 15h

HORÁRIO ESCOLAR

CHEGADA E SAÍDA

É bom reservar um pouco mais de tempo para a chegada. Além dos procedimentos normais de segurança 
na entrada, todos os alunos precisarão passar por uma rotina de higienização de mãos e sapatos. As 
aferições de temperatura também ocorrerão antes da entrada.

Entrada A: Entrada Principal da Escola localizada à Av. Professor Mario Werneck, 3301
(Alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental I e alunos a partir do 6º ano que possuam irmãos nos Ensinos 
Infantil e Fundamental I, Funcionários de carro, Funcionários a pé e seus familiares)
 
Entrada B: Portão Superior localizado à Av Deputado Cristovam Chiaradia, 120
(APENAS alunos a partir do 6º ano sem irmãos nas séries anteriores, Vans Escolares e Funcionários a pé e 
seus familiares)
 
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 ou buscarem alunos, a menos que haja emergências ou compromissos pré-agendados.

SEMANA 3 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

COORTES:
I, II, & III
GRUPO A

COORTES:
I, II, & III
GRUPO B

SEMANA 4 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

SEMANA 5 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
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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 1,5 metros (ou 2,0 metros, caso assim seja  determinado pelas autoridades locais). 
O layout da sala de aula e a distribuição dos móveis seguirão as diretrizes especificadas por nossos 
arquitetos consultores.
 
Nossa capacidade normal da sala de aula é de 22 alunos em cada sala. Para o nosso modelo de 
aprendizagem híbrido, nossa intenção é limitar a 11 alunos em cada grupo para respeitar com segurança a 
distância de 1,5 metros (ou 2,0 metros).

AS IMAGENS 

DEMONSTRAM A 

CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CADA SALA DE AULA AO 

RESPEITAR A DISTÂNCIA 

DE 1,5 METRO (OU 2,0 

METROS) ENTRE CADA 

ALUNO.
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USO DO PARQUINHO

Todas as áreas externas podem ser usadas para períodos de recesso e lazer, bem como para instrução.
 
Favor observar o seguinte:
• Todos os equipamentos do playground serão usados   por um grupo por vez, com limpeza entre os usos
• A caixa de areia não estará disponível para uso
• A área externa da Woodhouse será usada por grupos alternados
• A área coberta do SAAGE Patio será usada por grupos alternados
 
EDUCAÇÃO FÍSICA

A quadra coberta “hangar” e o campo serão utilizados para atividades ao ar livre, respeitando a distância de 1,5 
metros (com máscara). Iremos definir as seções específicas para os grupos no hangar e no campo durante o 
recreio e durante as atividades de Educação Física.
 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E ATIVIDADES APÓS O HORÁRIO DE AULAS

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 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 primeiro semestre do ano letivo de 2020-2021. 
A Associação das Escolas Americanas no Brasil (AASB) suspendeu eventos interescolares e torneios 
esportivos. As atividades serão avaliadas, planejadas e programadas de acordo com as recomendações feitas 
coletivamente pela Equipe de Resposta da EABH, pelo governo local e pelas autoridades de saúde, além dos 
diretores das escolas da AASB.
 
VESTIÁRIOS

Os alunos não terão permissão para usar o vestiário para trocar de roupa. Portanto, se o aluno tiver Educação 
Física, ele deverá vir com o uniforme adequado para a prática e terminará o dia com a mesma roupa.
 
SERVIÇO COMUNITÁRIO

Embora realmente valorizemos nosso programa de Serviço em Ação, a fim de atender aos requisitos de saúde e 
segurança, todas as atividades dos alunos com grupos e organizações externas que apresentam interação 
presencial estão suspensas e podem ser modificadas para atender às necessidades atuais de acordo com a 
situação da pandemia.
 
ASSEMBLEIAS DE ALUNOS

As assembleias presenciais dos alunos estão suspensas ou podem ser limitadas 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 permanecer unidos e 
integrados como uma escola para poder celebrar as conquistas de nossos alunos!
 
FEIRAS E VISITAS DE UNIVERSIDADES

Universidades de todo o mundo fizeram adaptações para realizar feiras online e sessões informativas para 
alunos em potencial devido à atual pandemia. Os alunos da EABH continuarão bem informados e conectados 
com os principais representantes de admissão das faculdades. Visitas virtuais a universidades serão agendadas 
regularmente para garantir que nossos alunos tenham o máximo de acesso a todas as oportunidades após a 
EABH.
 
Nosso Programa de Orientação para o Ensino Superior também se expandiu com cursos adicionais de 
preparação para a faculdade, especificamente para nossos alunos da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. Sábados 
letivos também foram alocados para auxiliar nossos alunos que vão para a faculdade com informações sobre 
universidades, processos de admissão, bem como estudos de preparação para a prova do SAT. 
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PREVENÇÃO

RESPEITO E RESPONSABILIDADES

Cada aluno, professor e funcionário é conhecido, valorizado e cuidado na EABH. Durante essa pandemia, os 
membros da nossa comunidade 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 conhecer, valorizar e cuidar 
uns 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 a tolerância ao risco do outro pode ser menor que a sua e ajustar o nosso 
comportamento com sensibilidade e respeito. Um profundo senso de nossas obrigações recíprocas com os outros 
será essencial.
 
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

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 adicionais.
 
Ao entrar no campus, e durante todo o dia, os alunos terão acesso a gel desinfetante 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

Sempre que estiverem no campus, todos devem estar separados por 1,5 metro de distância enquanto usam 
máscaras e 2,0 metros de distância se as máscaras forem removidas temporariamente por algum motivo.
 
Cada sala de aula, com acompanhamento de perto pelo professor, proporcionará um ambiente que mantém as 
expectativas de distanciamento físico de 1,5 metro.

DO COVID-19

USAR MÁSCARAS

Enquanto estiverem no campus, todos devem usar uma máscara facial cobrindo 
o nariz e a boca. Se não estiver usando a 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 tragam quatro 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 ANVISA (Agência Nacional de Saúde) 
recomenda a troca das máscaras a cada 3 horas ou se estiverem úmidas ou 
sujas.
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AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

Todos passarão por uma aferição de temperatura usando 
termômetros sem contato antes de entrar no campus.
• Funcionários e alunos só podem entrar no campus com 
temperatura igual ou inferior a 37,3ºC.
• Os alunos passarão pela aferição de temperatura dentro de 
seus veículos, antes de deixá-los.
• Se a temperatura de qualquer pessoa for superior a 37,3ºC, ou 
se forem observados sintomas com problemas respiratórios, 
solicitaremos que a criança / funcionário vá para casa 
imediatamente. Pedimos que os motoristas não saiam da 
escola até que o aluno receba a autorização para entrar no 
campus.

INDIVÍDUOS SINTOMÁTICOS

Se uma criança ou adulto desenvolver sintomas e / ou houver 
suspeita de ter adquirido COVID-19, eles serão acompanhados 
pela enfermeira da escola até a nossa “Sala de Quarentena” ao 
lado da enfermaria da escola, designada para esse fim.
 
Se houver suspeita de sintomas em mais de uma pessoa, uma 
área especial ao ar livre será designada até que sejam essas 
pessoas sejam buscadas.
 
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 
COVID-19.

BEBEDOUROS / FILTROS DE ÁGUA

Todas 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.

Todos os alunos deverão trazer suas próprias garrafas de casa com seus nomes etiquetados em cada 
garrafa. A escola também fornecerá a garrafa de água com a marca da EABH quando o campus retornar 
presencialmente.
 
Os alunos e funcionários devem higienizar suas próprias garrafas após cada dia de uso em casa.

 REFEIÇÕES

O almoço será servido no campus. Barreiras protetoras de 
plexiglass serão instaladas na cantina para evitar contaminação do 
buffet. Os alunos não vão mais servir sua própria comida nas linhas 
do buffet. Uma equipe extra da cozinha será contratada para usar 
equipamento de proteção e servir os pratos dos alunos 
individualmente, de acordo com sua preferência, atrás da barreira 
protetora de plexiglass. Utensílios e copos serão distribuídos a cada 
aluno.
 
As filas de almoço serão marcadas para observar o distanciamento 
de forma segura.
 
Os alunos poderão se sentar em mesas que ficarão espalhadas pelo 
ginásio com circulação ao ar livre e separadas por 1,5 metro (ou 2,0 
metros) de distância e / ou protegidas por barreiras de plexiglass nas 
próprias mesas.
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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. Manteremos nossas janelas abertas o tempo 
todo e utilizaremos espaços ao ar livre para o aprendizado.
 
Sempre buscaremos um ambiente confortável para nossos alunos. Se usarmos algum equipamento de 
resfriamento de ar (Eco Briza, ar condicionado ou ventilador), as janelas permanecerão abertas para facilitar a 
circulação de ar e para promover uma ventilação cruzada.
 
REDUÇÃO DE ÁREAS DE ALTO RISCO E PONTOS DE CONTATO

A EABH identificará maneiras de utilizar o espaço com segurança e / ou, conforme os fatores de risco mudarem, 
reabriremos áreas do campus para nossos alunos. Enquanto isso, os seguintes espaços estão temporariamente 
fechados ou com acesso reduzido:
• Biblioteca da EABH - FECHADA
• Escaninhos - FECHADOS
• Sala de Música
• Sala de Artes
• Sala de Teatro

Também cuidaremos de pontos de contato de transmissão de alto risco:
• Redução de itens a serem transportados de/para a escola diariamente por alunos e professores;
• Os alunos permanecem em espaços de aprendizagem específicos e o professor mudará de sala 
• Os pertences pessoais serão mantidos em espaços específicos nas salas de aula e não em escaninhos
• Os alunos devem permanecer com seus uniformes regulares ou de educação física com os quais chegarem e não 
devem se trocar nos vestiários
• Será realizado o processo de higienização em cada ponto de entrada no início do dia escolar
• Os banheiros serão desinfetados com frequência
• As áreas de alto contato serão desinfetadas com frequência, como corrimãos e maçanetas
• Será feito o mapeamento de 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: as cabines serão ocupadas de maneira 
intercalada para manter a distância segura de 1,5 metros. A EABH contratará mais funcionários de limpeza para 
garantir que os banheiros sejam limpos várias vezes dentro de uma hora e também quando solicitados.
 
SANEAMENTO DE PERTENCES PESSOAIS

Todos os itens pessoais, como telefones celulares, laptops, dispositivos e outros materiais, incluindo mochilas, 
devem ser desinfetados diariamente antes de ir para a escola e voltar para casa.
 
Pedimos que os alunos limitem os itens trazidos para a escola. Isso ajudará a reduzir a transmissão de e para casa.

Os materiais desinfetantes serão fornecidos pela EABH.
 
AUTOQUARENTENA

As famílias que viajam para Belo Horizonte do exterior devem ficar em quarentena por um período de duas 
semanas antes de entrar no campus da EABH.

Se um dos pais ou membro da família em uma residência viajar de volta do exterior, solicitaremos que o aluno 
fique em quarentena em casa junto com esse membro da família durante o mesmo período, mesmo que o aluno 
não tenha viajado e tenha permanecido em Belo Horizonte.
 
A EABH exigirá uma autodeclaração informando o lugar de onde você acabou de vir, a duração da quarentena, 
bem como o comprovante de chegada, e um histórico de quaisquer sintomas será necessário para manter todos 
os membros da comunidade EABH seguros e bem.

Esperamos que todos cooperem plenamente nesse assunto.

  
1
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FLUXOGRAMA 
DA EABH DE  
REVISÃO DE CASOS
DE COVID-19 

NÃOSIM

NÃOSIM

Positivo?

Is close contact confr...

SUSPEITO

SIM

NÃO NÃO

SIM

MY CHILD RECENTLY TRAVELED THROUGH...

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 

BELO HORIZONTE.
MEU FILHO TEVE CONTATO PRÓXIMO COM UM CASO 

SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19.

O CASO ESTÁ CONFIRMADO OU É SUSPEITO?
Meu filho tem sintomas de COVID-19.

SIM NÃO

A criança pode voltar para a 
escola após 10 dias de  

quarentena. 

Consulte um médico para o 
próximo passos. Informe a 

escola através do 
nurse@eabh.com.br.

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.

Teste de Covid-19 
é recomendado?

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

NÃOSIM

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.

A criança pode voltar 
para a escola 72 

horas após os 
sintomas cessarem. 

+ -
O TESTE POSITIVO É RELATADO PELO ALUNO/PAI/ 

FUNCIONÁRIO PARA A EABH.

Traçar os contatos.

Identificar, alertar e passar instruções para 
os contatos próximos 

O Time de Resposta 
da EABH define a 

ação.

Modelo 1
Aprendizagem 

Presencial

Modelo 2
Aprendizagem 

Híbrida

Modelo 3
Aprendizagem a 

Distância

CONFIRMADO

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.

Os sintomas 
desenvolveram?

A criança pode voltar para 
a escola após 14 dias de  

quarentena.

Nenhuma outra ação 
será necessária.

Os sintomas 
desenvolveram?

Referências: 
- Centers of Disease Control and Prevention (CDC) 
- American International School of Cape Town (AISCT)
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.0BEM ESTAR
BEM ESTAR E SAÚDE SOCIOEMOCIONAL

A EABH sempre priorizará o bem estar de um aluno em relação  seu desenvolvimento acadêmico. Sabemos que, 
sem um corpo e uma mente saudáveis, o aprendizado ideal não pode acontecer. Quer estejamos no ensino a 
distância, no modelo híbrido ou presencial, a saúde socioemocional de nossos alunos estará na vanguarda de 
tudo o que fazemos. 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 facilitar um ambiente educacional 
ideal e seguro para todos, e continuaremos a fazê-lo por meio da liderança das nossas psicólogas escolares .
 
Temos nossos professores de sala, professores de advisory, professores de educação especial, comitê de 
preparação para o ensino superior, enfermeira escolar 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.

RENATA MALETTA
NURSE

MICHELLE ROCHA
US GUIDANCE COUNSELOR

JORDANA MELO
LS GUIDANCE COUNSELOR

FAZAL (RYAN) IMAMUDEEN
OPTIMAL LEARNING COORDINATOR

TAMARA BROOKS
GRADE 6 ADVISOR

TAINÁ SOUZA
GRADE 7 ADVISOR

GUILHERME GALVÃO
GRADE 8 ADVISOR

TÚLIO RESENDE
GRADE 9 ADVISOR

BÁRBARA FERREIRA
GRADE 10 ADVISOR

MARINA LELIS
GRADE 11 ADVISOR

DAVID RITCHIE
GRADE 12 ADVISOR



INSTAGRAM
@escolaamericanadebh

FACEBOOK
facebook.com/escolaamericana

TWITTER
@eabh

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

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
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COMUNICAÇÃO
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.
 
Por favor, não hesite em nos contatar diretamente com quaisquer perguntas ou dúvidas que você possa ter. 
Nós queremos ouvir você!

NOTA: As séries 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 práticas em relação ao novo vírus.
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