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Há mais de 60 anos, a Escola Americana de Belo Horizonte tem focado os 
seus recursos em empoderar agentes compassivos para um futuro melhor. 
Pais, alunos, professores e parceiros têm apoiado essa missão, através do 
seu engajamento e entusiasmo, para tornar a EABH uma escola única, cuja  
metodologia de ensino e cujo espírito coletivo apoiam a cidadania global, o 

desejo por uma aprendizagem ao longo de toda a vida e o respeito por todos. 

À MEDIDA QUE A EABH CONTINUA A EVOLUIR
E AMADURECER, A ESCOLA ESTÁ EMBARCANDO EM UM 
PLANO PARA APOIAR AINDA MAIS A SUA FILOSOFIA 
DE ENSINO E APRENDIZADO E ASSEGURAR O MELHOR 
AMBIENTE DE ENSINO POR MUITOS ANOS AINDA.

O EABH
FUTURE PROGRAM

“O EABH Future Program é o nosso veículo 
para o futuro. É não somente uma oportunidade 
para investir em uma modernização necessária, 
mas também uma plataforma para colocar Belo 
Horizonte e a escola no campo global.” 

Catarina Song Chen, Diretora da EABH.
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A fim de realizar os nossos objetivos e visão, não podemos contar 
somente com os valores da mensalidade. Precisamos contar, 
também, com recursos financeiros que permitem à EABH melhorar 
o seu aprendizado e construir infraestruturas modernas que 
irão nos projetar para o futuro como uma das melhores escolas 
internacionais na América do Sul.

Em fevereiro de 2019, lançamos o EABH Future Program, programa 
criado para inspirar a nossa comunidade a se arriscar, evoluir e 
inovar. Desde o seu lançamento, o programa atraiu mais de 70 
doadores que, juntos, investiram quase um milhão de reais para 
esse esforço.

Esses foram importantes primeiros passos e realizações para a 
nossa comunidade. Através da participação nesse esforço, as 
famílias da EABH, o Conselho, os professores, os funcionários, 

os avós e os amigos da EABH tiveram um impacto nas vidas dos 
alunos e de toda a comunidade por meio do investimento na 
construção do EABH Master Plan através EABH Future Campaign 
e do investimento na experiência de aprendizado através do EABH 
Annual Fund. 

Esse relatório celebra os doadores visionários de 2019 e 2020 e 
suas contribuições, os projetos financiados e os eventos especiais. 
Obrigada por apoiar a Família EABH e por contribuir para fortalecer 
o presente e estabelecer as bases do futuro da nossa escola.

Gostaríamos de agradecer de forma especial a todos os pais incríveis 
que nos abordaram durante a pandemia para nos perguntar como 
eles poderiam ajudar e contribuíram de forma generosa para o 
EABH Future Program, apesar das incertezas atuais, com o objetivo 
de assegurar o futuro da escola.

“Meus filhos adoram a escola. Nós acreditamos na mudança, na melhoria. É um 
prazer poder contribuir para um projeto que trará benefício não só para os meus 
filhos, mas para futuras gerações.” 

Fabiola Vorcaro, mãe da Stella (G6) e Tiziano (G4).
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TODAY - HOJE
Hoje, celebramos a nossa comunidade, o caminho percorrido até 
agora e todo o trabalho que realizamos todos os dias para apoiar os 
nossos alunos e as gerações que estão por vir. Somos gratos por todos 
os que vieram antes de nós, que sonharam antes de nós, que foram 
os visionários da escola da qual fazemos parte hoje. Reconhecemos 
a dedicação que fez a EABH ser um lugar tão especial, a realização 
das mãos de ontem.

TOGETHER - JUNTOS 
Temos consciência de que não podemos construir o futuro sozinhos. 
O EABH Master Plan só pode acontecer se todos se envolverem. 
Contamos com o apoio de todos para construir um futuro de 
sucesso. Devemos trabalhar JUNTOS, ajudar uns aos outros para 
transformar a nossa visão em um objetivo comum e deixar os nossos 
prédios prontos para uso. 

TOMORROW - AMANHÃ 
A nova entrada do estacionamento e o SAAGE Hall foram os 
primeiros passos para um AMANHÃ melhor. Agora a construção 
do Bloco 1, a renovação completa da cozinha, a nova área de 
vestiários e o abrigo subterrâneo de resíduos sólidos marca a 
evolução do nosso Master Plan para se tornar realidade. À medida 
que continuamos a investir em espaços de aprendizado novos e 
melhores, estaremos apoiando cada vez mais os nossos alunos 
e futuras gerações a se sentirem seguros e confortáveis, para se 
arriscarem e ousarem ser criativos.

A fim de promover as mudanças que queremos ver no mundo, 
temos de ser capazes de apoiar a educação de ponta que 
oferecemos na EABH. Queremos que os nossos alunos vivenciem 
o que tem de melhor no mundo. Queremos ser uma referência 
em educação internacional, sustentando os nossos PILARES - 
Desenvolvimento Acadêmico, Artes, Esportes, Cidadania Global e 
Matrículas - e nunca abandonar o nosso espírito de comunidade e 

de ser uma casa longe de casa.

EXISTE UM MUNDO DE POSSIBILIDADES E 
ESTAMOS NA POSIÇÃO CERTA PARA AVANÇAR 
COM O NOSSO MASTER PLAN. ESTAMOS AQUI 
PARA INSPIRAR E SERMOS INSPIRADOS. 
VENHA FAZER PARTE DA CONSTRUÇÃO DE UM 
FUTURO MELHOR!

TODAY, TOGETHER,
TOMORROW: A ESSÊNCIA DO EABH 
FUTURE PROGRAM

“Fazemos por amor. Acreditamos 
na educação e e no fato de que, 
para construir, precisamos doar. Eu 
doo quando eu realmente acredito. 
Estamos construindo algo significativo 
para a comunidade. Vai além dos 
meus filhos.” 

Ana Florença, mãe da Georgia (G3), 
Bruna (G1) e do Thomáz (PKI).

Clique aqui para assistir o vídeo
Inspiring to Connect

https://youtu.be/LHrW84npwf4
https://youtu.be/LHrW84npwf4
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O CONSELHO E O COMITÊ DE 
DESENVOLVIMENTO DA EABH ESTÃO 
COMPLETAMENTE COMPROMETIDOS COM O 
DESENVOLVIMENTO FUTURO DA ESCOLA

Marko Uhllig (Presidente do Conselho da EABH)
e Diana Uhlig

Virgilio Gibbon (Secretário do Conselho 
da EABH) e Gabriela Gibbon

Ana Beatriz Rocholi (Membro do 
Conselho da EABH) e Renato Alvarenga

Bruno Paiva (Vice-Presidente do Conselho da EABH, 
Comitê de Desenvolvimento) e Ana Florença Porto

Vishal Singh (Membro do Conselho da 
EABH, Comitê de Desenvolvimento)
e Nidhi Singh

Edward Mason II (Tesoureiro do Conselho da EABH)
e Rebecca Mason

Frank Russo-Bello (Membro do
Conselho da EABH, Comitê de 
Desenvolvimento) e Maritza Russo-Bello

“Os nossos filhos estão crescendo aqui, frequentando uma 
escola internacional que os prepara para serem cidadãos 
globais em um mundo globalizado. É disso que BH precisa. 
A EABH é como a nossa segunda casa. As pessoas não 
deveriam somente pensar em São Paulo e Rio, mas também 
em BH. À medida que BH vai se tornando mais relevante no 
campo nacional, a EABH pode ter um papel importante no 
processo de internacionalização da cidade”.

Diana and Marko Uhlig, pais do Adrian (G11) e Thassilo (G10). 
Marko é atualmente Presidente do Conselho da EABH.

“Doamos não porque nosso filho é estudante, mas porque 
estamos estimulando uma instituição educacional sem fins 
lucrativos. Doamos para deixar um legado, nossa família tem 
uma história de doação. Esperamos poder contribuir para 
mudar a opinião das pessoas em relação a doções no Brasil” .

Bia Rocholi, mãe de Helena (G4). Bia é atualmente
membro do Conselho da EABH.
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O EABH Future Program foi lançado em fevereiro de 2019 para viabilizar e atrair investimentos adicionais que irão apoiar o EABH 

Master Plan: a expansão, a renovação e a melhoria do nosso campus além da infraestrutura. O EABH Master Plan é um projeto com 

múltiplas fases, resultado de mais de cinco anos de pesquisa junto a membros da associação, consultores na área de educação 

e arquitetos especializados em construção escolar. Ele faz parte do plano estratégico para modernizar a escola e assegurar a sua 

relevância para os próximos anos. 

O EABH Master Plan irá maximizar o potencial dos programas de ensino da EABH, oferecendo espaços de aprendizado otimizados 

que irão dar melhor apoio  aos nossos alunos para compartilharem conhecimento, se sentirem seguros e confortáveis, se arriscarem 

de forma positiva e  ousarem ser criativos, por meio de uma metodologia de ensino personalizada e inovadora.

O EABH MASTER PLAN IRÁ TRANSFORMAR A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL
NA EABH COM UMA COMBINAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS BEM DESENHADOS,
TECNOLOGIA INOVADORA E SUSTENTABILIDADE.

O EABH
MASTER PLAN
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“O que nos inspirou a fazer esta doação foi o fato de conhecermos a escola 
há muitos anos e sabermos que a EABH é uma escola séria e comprometida. 
Confiamos na forma como os nossos recursos serão investidos.

O que nos inspirou a doar também foi o fato de que uma doação para o EABH 
Future Program é uma doação sustentável: além de colaborar para a construção 
do EABH Master Plan, ela está contribuindo para a fomentar a economia da 
cidade de Belo Horizonte, uma vez que a EABH sustenta as empresas ao redor, 
oferecendo uma educação internacional e, assim, permitindo que executivos de 
multinacionais venham para Belo Horizonte com suas famílias.

Essa doação vai muito além de uma doação pelo meu filho que está na EABH; ela 
é uma doação para o desenvolvimento da cidade.” 

Cecília e Eduardo Loures, pais do Tiago (G8).
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GRAÇAS A VOCÊS, ESTAMOS UM PASSO MAIS PERTO DE TRAZER INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A EABH, 
PARA MINAS GERAIS E PARA AS GERAÇÕES QUE ESTÃO POR VIR!

DOADORES DO
EABH FUTURE PROGRAM

LEADERSHIP GIVING 
Através da generosidade dos nossos 

SAAGE Circle Donors, a EABH conseguiu 

causar um impacto positivo na experiência 

de aprendizado dos alunos. Em 2019 e 

2020 juntos, a EABH recebeu R$534.430 

em Leadership Gifts. Em nome de toda 

a nossa comunidade, agradecemos ao 

Parent Teacher Association e às famílias 

doadoras pelas suas contribuições 

transformadoras. 

DOADORES DO EABH FUTURE PROGRAM
Junto com os nossos Doadores do SAAGE Circle, vocês foram os pioneiros 

do EABH Future Program. Obrigada pela sua visão e pelo compromisso 

com o futuro da EABH. O seu exemplo abriu portas e inspirou a nossa 

comunidade a doar e a apoiar a nossa escola. 

SAAGE CIRCLE DONORS 
(R$50.000+)

R$100.000 AND ABOVE
2020
Anonymous 6
2019
Anonymous 4
EABH PTA 2018/2019

R$50.000 TO R$99.000
2020
Família Cerqueira
2019
Anonymous 1
Anonymous 2
Anonymous 3

HAWKS CLUB
(R$10.000 TO R$49.999)
2020
Anonymous (2)
EABH PTA 2019/2020
2019
Anonymous (5)
Família Bronzatti
Campos Diniz
Família Durchfort
Hugo Veras Barbosa
Paulo Junqueira Ribeiro
Família Valadares Gontijo de Freitas

GOLD DONOR
(R$ 5.000 TO R$9.999)
2020
Anonymous (1)
Produto do evento anual de Fundraising
no O Italiano (Fev.20)
2019
Anonymous (4)
André Pinelli
Henrique Birman
Rabello Family
Uhlig Family

SILVER DONOR
(R$ 2.500 TO R$4.999)
2019
Anonymous (1)
Adriana Pentagna Guimarães Carvalho 
Família Song Chen

BRONZE DONOR
(R$1.000 TO R$2.499)
2020
Luiz Gustavo Rocholi
2019
Anonymous (1)
Class of 2019 
Edward Mason II
Rita Rico & Efrain Alba

EABH FRIEND
(UP TO R$ 999)
2020
Anonymous (21)
Família Alves Durchfort
Rebeca Mason
2019
Anonymous (4)
Família Alves Durchfort
Família Coelho Franco
Kindergarten Class of 2019
Família Pesses Martins
Rebeca Heinerici
Família Singh
Tininha Silva
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NÚMEROS DE DOADORES POR NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO

PERFIL DOS DOADORES

RESULTADOS
2019 & 2020

“Ficamos muito impressionados e 
agradecidos pelo apoio que o EABH 
Future Program recebeu durante os 
seus primeiros 2 anos. Muito obrigada 
a todos que acreditaram e que, 
através do seu exemplo, inspiraram 
outros a contribuir também.”

Joanne Durchfort,
Gerente de Desenvolvimento.

SAAGE CIRCLE
(R$50.000 +)

HAWKS CLUB
(R$10.000 a R$49.999)

GOLD DONOR
(R$ 5.000 a R$9.999)

SILVER DONOR
(R$ 2.500 a R$4.999)

BRONZE DONOR
(R$1.000 a R$2.499)

EABH FRIEND
(Até R$ 999)

12

10

8

6

4

2

0

Total de recursos arrecadados para o EABH Future Program:  R$544.780,00 R$238.090,00 R$782.870,00

Recursos arrecadados para o EABH Future Campaign:  R$334.975,00 R$132.590,00 R$467.656,00

Número de doações: 51 32 83

Variação de doações:  R$50 - R$115.000,00 R$50 - R$109.000,00 R$50 - R$115.000,00

Recursos arrecadados para o EABH Annual Fund:  R$209.805,00 R$105.500,00 R$315.305,00

PAIS  75%

PROFESSORES / FUNCIONÁRIOS 18%

PTA 3%

ALUMNI 1%

AVÓS 1%

AMIGOS 1%

TOTAL 100%

75%

18%

5

2

2

2

2020

2019

2019 2020 TOTAL

23

11 8 3

3

4 11
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O EABH FUTURE CAMPAIGN APOIA A VISÃO E AS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DE LONGO PRAZO DA ESCOLA, ESBOÇADAS PELO 
EABH MASTER PLAN.

Durante os últimos 3 anos (2019-2021), a EABH Future Campaign tem arrecadado fundos 

para apoiar a construção e o equipamento do Bloco 1. 

O BLOCO I contará com 12 novas salas de aula dedicadas a nossos alunos do Upper School, 

incluindo um pátio externo no piso superior. ARQSOL é a nossa empresa de arquitetura, 

especializada em projetos para escolas. O novo edifício contará com componentes de 

tecnologia verde que incluem ventilação natural, captação de água da chuva e iluminação 

natural para reduzir a necessidade de iluminação artificial. A construção do BLOCO I será 

concluída no final do primeiro semestre do próximo ano letivo (2021-2022).

Continuamos com a nossa meta ambiciosa de arrecadar R$3 milhões de reais e, até o 

momento, arrecadamos quase R$ 500 mil. Com mais apoio colaborativo, acreditamos que 

poderemos alcançar nosso objetivo coletivo e continuar a alcançar novos patamares como 

escola líder na América Latina!

EABH FUTURE
CAMPAIGN

“A escola tem muitas boas iniciativas e planos de desenvolvimento, e fiquei feliz em participar e contribuir para o 
EABH Future Program. Essas iniciativas irão proporcionar uma estrutura melhor para a escola e irão auxiliar no 
desenvolvimento dos nossos alunos no presente e no futuro, deixando um legado para a nossa comunidade.” 

Tiago Bonomo, pai do Matheus (G2) e do Lucas (KNDG).

Doações:  33 28

Total Arrecadado em 2019 & 2020 R$467.656,00

Meta:  R$ 3 Milhões (2019-2021)

Total Arrecadado  R$334.975,00 R$132.590,00

Investimentoe  Impacto:  Conclusão do projeto do BLOCO 1 com equipamento e mobiliário

  12 novos espaços de aprendizagem

RESULTADOS:
EABH FUTURE CAMPAIGN 2019 2020
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BLOCO 1

PRIMEIRA FASE
DO EABH MASTER PLAN
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EABH
ANNUAL FUND
O EABH Annual Fund é um poderoso mecanismo para enriquecer 

ainda mais a experiência de aprendizado na EABH.

A fim de apoiar a nossa filosofia de ensino e aprendizado, em 

2019 o EABH Annual Fund foi destinado a mobiliar e equipar 

nossa escola para criar espaços flexíveis e inovadores para os 

nossos alunos. 

Acreditamos que o caminho para a excelência começa com 

fornecer recursos e suporte para que as pessoas assumam 

ativamente os desafios e façam o seu melhor. Com isso em mente, 

o EABH Annual Fund 2020 foi investido em oportunidades de 

desenvolvimento profissional para os nossos stakeholders, como:

• Workshop de liderança para alunos.

• Desenvolvimento profissional para pais sobre as melhores

 práticas de voluntariado em escolas internacionais.

• Desenvolvimento profissional para todos os membros do 

 conselho, professores e funcionários baseado no livro Bold 

 Moves for Schools, das autoras Heidi Hayes Jacobs and Marie 

 Hubley Alcock.

• Treinamento IB para todos os professores.

Além de oferecer esse apoio incrível, o EABH Annual Fund 2020 

também possibilitou a participação de convidados especiais 

como palestrantes e autores para para apoiar o nosso aprendizado 

e crescimento:

• Autores convidados especiais, Eric Litwin e Otávio Júnior, para a 

 semana do Lower School EABH Reads 2021.

• Participação especial de Myron Dueck como palestrante 

 convidado para os alunos e professores do Upper School. 

Finalmente, o EABH Annual Fund 2020 apoiou o investimento 

nos seguintes itens para enriquecer a experiência de aprendizado 

na EABH:

• Câmeras de documentos para todos os professores do Lower 

 School para engajar ainda mais os nossos alunos. 

• Edição especial do Yearbook 2020-2021para toda comunidade.

O EABH ANNUAL FUND APOIA A EXPERIÊNCIA
DE APRENDIZADO NA EABH.

Doações:  18 04

Meta:  R$200.000,00 R$ 215.000,00

Total Arrecadado:  R$209.805,00 R$105.500,00

Investimentos e Impatco:  Equipamentos e Mobiliário . Equipamentos

   . Desenvolvimento Profissional para

    Conselho, Professores, Alunos e Pais

   . Edição eletrônica do Yearbook

    2020-2021

RESULTADOS
EABH ANNUAL FUND 2019 2020



EABH FUTURE PROGRAM RELATÓRIO ANUAL 2019 & 2020 15

DOAÇÕES QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO E NA APRENDIZAGEM
2020

Workshop de Liderança para Alunos

Desenvolvimento Profissional para Pais

Autores e Palestrantes Convidados Especiais

ERIC LITWIN
Eric Litwin é um cantor e autor premiado, 
que está entre os mais vendidos do New York 
Times, e trabalha a alfabetização precoce por 
meio da música.
 
Seus livros venderam mais de 13 milhões de 
cópias, foram traduzidos para 17 idiomas e 
ganharam 26 prêmios, incluindo o Theodor G. 
Seuss Honor Award.

OTÁVIO JÚNIOR
Otávio Júnior é escritor, ator, contador de 
histórias e produtor de teatro brasileiro.

Ele ficou conhecido por abrir a primeira 
biblioteca nas favelas do Complexo do Alemão 
e do Complexo da Penha, no estado do Rio de 
Janeiro, onde faz diversos projetos de leitura.

MYRON DUEK
Myron Dueck trabalhou como professor e 
administrador por 23 anos no Canadá e na 
Nova Zelândia, com alunos da 4ª à 12ª série.

Ele compartilhou suas histórias, ferramentas e 
experiências em primeira mão com educadores 
públicos, licenciados e internacionais em todo 
o mundo. Myron é o autor do livro best-seller 
de ASCD, Grading Smarter, Not Harder.
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Impressora 3D

Desenvolvimento Profissional para 
Conselho, Professores e Funcionários

Edição Especial do Yearbook
2020-2021

Treinamento IB
para todos os Professores

Câmeras de Documentos para o Lower School 

“Doar significa responsabilidade e pró-atividade. Se você acha que há algo que precisa ser melhorado, não pode esperar 
que chegue até você. Você deve ir em frente e fazer o seu melhor para implementá-lo. Então, fazer uma doação para o 
Future Program é acreditar na metodologia da escola, acreditar no que é oferecido, e querer o melhor, fazer o melhor, 
para que seja implementado da melhor maneira possível. É contribuir para a concretização do que está sendo proposto.”

Isabela Cerqueira, mãe da Catarina (G2) e do Pedro (PK)

CONTRIBUIÇÕES QUE ENRIQUECEM ESPAÇOS E EXPERIÊNCIAS
2019
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Sala Externa Integrada

Salas de Aula Flexíveis

Teatro Flexível com Palco Removível

Divisórias Retráteis
na Sala Multi-uso do SAAGE Hall
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EVENTOS 2020
FEVEREIRO 2020
JANTAR FUNDRAISING E BINGO NO “O ITALIANO”

O EABH Future Program começou o seu segundo ano com um Jantar de Fundraising muito 

agradável no Restaurante O Italiano. O evento contou com a presença de pais, amigos, 

funcionários e parceiros da EABH para uma noite maravilhosa de entretenimento com o 

objetivo de levantar fundos para o EABH Future Campaign de apoio à construção e ao 

equipamento do Bloco 1. Nos divertimos muito jogando Bingo! Foi um evento delicioso 

em ótima companhia. Obrigado aos nossos parceiros de Bingo: Mixed, Orthocrin, Iorane, 

Savine, Bellíssimo! Vallvé, Fasano Hotel and Chen Perfumes.

NOVEMBRO 2020 
RECONHECIMENTO AOS DOADORES
DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL

Durante o período de distanciamento social, demonstramos nossa gratidão aos Doadores 

do EABH Future Program deste ano, enviando um presente especial para as suas casas, 

como uma forma de agradecer seu apoio durante o segundo ano do programa.

“Eu amo a escola. É uma ótima 
maneira de investir meu dinheiro e 
ajudar a comunidade ”.

Eduarda Porto, mãe da Ana (G1)
e do Antônio (PK)

“O que nos inspirou a fazer uma 
doação para o EABH Future Program 
foi o projeto acadêmico e estrutural 
da escola, assim como a fala da 
Catarina. Olhamos para trás, hoje, 
e reconhecemos que estamos aqui 
porque outros fizeram, acreditaram e 
investiram nas futuras gerações.” 

Virgílio e Gabriela Gibbon, pais da 
Luiza (G8) e Maria Fernanda (G10). 
Virgílio é um membro ativo do 
Conselho da EABH.
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EVENTOS 2019
FEVEREIRO 2019
VALENTINE’S DINNER E LANÇAMENTO
DO EABH FUTURE PROGRAM

No dia 14 de Fevereiro, no Valentine´s Day, inauguramos o nosso prédio mais novo, o 

SAAGE Hall e lançamos o EABH Future Program junto aos nossos pais. Nesse evento, 

apresentamos a visão de futuro da escola, incluindo a maquete do Plano de Diretor da 

escola, o EABH Master Plan. Obrigada a todos os nossos parceiros pelo seu apoio, em 

especial a Arqsol, Commemorare e os Embaixadores do EABH Future Program.

“O que me inspirou a contribuir para 
o EABH Future Program é a vontade 
de contribuir para uma mudança na 
nossa comunidade, a oportunidade de 
contribuir para a construção de um 
paradigma para o futuro, como uma 
forma de dar o exemplo e contribuir 
para a construção da escola dos 
meus netos.” 

Cris Ribeiro, mãe da Julia (G7)
e Clara (G5).

JUNHO 2019
CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA DOADORES 
NO EABH COMMUNITY AWARDS

Durante o EABH Community Awards, em Junho de 2019, Famílias, Funcionários, Professores 

e Membros do Conselho da EABH que fizeram uma doação para o EABH Future Program 

foram reconhecidos de forma especial no palco por toda a comunidade.

“Eu acredito demais nesta escola e 
temos que tentar ajudar ao máximo a 
melhorar o que precisa.” 

Ana Cristina Ballesteros,
mãe do Lucas (EABH Classe de 2020).
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OUTUBRO 2019
JANTAR DO SAAGE CIRCLE

Em outubro de 2019, realizamos o primeiro Jantar do SAAGE Circle na residência de 

Edward e Rebecca Mason, para celebrar a generosidade daqueles que contribuíram no 

nível mais alto do nosso EABH Future Program.

NOVEMBRO 2019
EVENTO DE RECONHECIMENTO AOS DOADORES

Em novembro de 2019, realizamos o evento anual de agradecimento aos doadores

que apoiaram o lançamento bem sucedido e primeiro ano do EABH Future Program.

“Essa escola é a vida da nossa 
família. A nossa EABH. Estamos 
profundamente envolvidos. Acordo 
de manhã tão orgulhosa de tudo que 
fazem. Vejo o esforço que é colocado 
em tudo. É uma honra fazer parte 
desta comunidade. Tem excedido todas 
as minhas expectativas.” 

Renata Baratz, mãe do Daniel (G5), 
Isabela (G3) e Gabriel (G1). Presidente 
do PTA de 2018 à 2019.

“O que nos inspirou a dar esta 
contribuição é a Comunidade 
EABH e o nosso amor pela escola. 
Queremos que a escola esteja 
sempre melhorando para que nossos 
filhos tenham acesso ao melhor.”

Dani Birman, mãe do Davi (G3)
e da Bianca (G5).

EVENTOS 2019
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DESTAQUES 2020
O FUTURO CHEGOU!
VÍDEO ESPECIAL DE AÇÃO DE GRAÇAS

Em novembro, durante o mês de Ação de Graças, criamos um vídeo 
especial para agradecer a nossa comunidade pela sua coragem, 
pelo seu trabalho árduo e seu compromisso com a visão da escola 
durante estes momentos difíceis.

Graças à força da nossa comunidade, conseguimos alavancar o nosso 
Master Plan e dar início à construção da Fase 1. Esta ação ousada nos 
ajudará a alcançar o primeiro objetivo de nosso plano estratégico, 
para que nossos novos espaços de aprendizagem possam garantir 
um ensino e experiências de aprendizagem ideais para nossos 
alunos hoje, e nas gerações futuras.

Confira este vídeo para saber mais sobre como a EABH está 
respondendo à atual pandemia global enquanto, ao mesmo tempo, 
protege o futuro de nossa escola para o seu progresso contínuo!

EABH FUTURE PROGRAM 
CAFÉ COM OS PAIS 

Em março de 2020, realizamos um Café com os Pais especial para 
tornar a comunidade mais próxima do EABH Future Program. 
Tivemos a honra de ter duas convidadas internacionais: a Sra. 
Robin Heslip, Diretora Regional de Educação para o Hemisfério 
Ocidental do Escritório das Escolas Internacionais, e a Sra. Mina 
Merkel, consultora estratégica internacional e Presidente do 
Conselho da “Friends of Graded Foundation”. 

Durante o café, elas compartilharam com a nossa comunidade um 
pouco da sua vasta experiência em fundraising, nos apontando 
para a direção certa, e nos mostrando como, se trabalharmos 

juntos, poderemos realizar todos os nossos objetivos. 

Clique aqui para assistir o vídeo
Especial de Ação de Graças

https://www.youtube.com/watch?v=HvZCv1uWj6E
https://www.youtube.com/watch?v=HvZCv1uWj6E
https://www.youtube.com/watch?v=HvZCv1uWj6E


EABH FUTURE PROGRAM RELATÓRIO ANUAL 2019 & 202022

PRESENTES COLETIVOS
SENIOR CLASS

A turma dos Seniors de 2019 fez a primeira doação coletiva de alunos graduados para o 
EABH Future Program. Ficamos muito honrados com estas doações coletivas e esperamos 
que se tornem uma tradição na nossa escola!

PRESENTES COLETIVOS
KINDERGARTEN CLASS

Pais do Kindergarten Class de 2019 também fizeram uma doação
coletiva para o EABH Future Program.

“O que nos inspirou a fazer uma 
doação para o EABH Future 
Program foi querer fazer parte 
da escola que fez parte da nossa 
história. Queremos contribuir para 
dar a oportunidade para quem está 
vindo ter condições ainda melhores 
que as que tivemos.”

EABH Turma de 2019.

“O que me inspirou a contribuir para o 
EABH Future Program foi a proposta 
da escola, a proposta de valores 
como pessoa, como ser humano. Aqui 
é um lugar muito especial. Cada um 
contribui com a sua possibilidade, 
pois são as pessoas que constroem 
um futuro melhor.” 

Mãe do Kindergarten.

Apresentação para os Arquitetos da Arqsol Tour da Maquete

DESTAQUES 2019
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DONOR’S CORNER

Desde o lançamento do Programa, reservamos uma área especial para o doador em todos 
os eventos da escola para mostrar o EABH Future Program. Nessa área reservada, pais, alunos, 
funcionários e professores tiveram a chance de interagir com a maquete do Plano Diretor da 
escola e se informar sobre as diferentes formas de apoiar a nossa escola e fazer a diferença!

ENCONTROS COM OS DOADORES

Durante o ano, fizemos reuniões individuais com vários doadores do EABH Future Program 
a fim de agradecê-los pessoalmente pela sua visão e coragem, ao serem os primeiros a 
colaborar, assim como de compartilhar com eles os resultados do EABH Future Program. 
Um agradecimento especial a Iorane pela parceria ao desenhar e confeccionar uma bolsa 
exclusiva do EABH Future Program.

“Contribuir para o EABH Future 
Program é investir no futuro dos meus 
filhos. Pretendo que eles estudem aqui 
a vida toda e quero que a escola seja 
cada vez melhor. O que eu puder fazer 
para ajudar, eu vou fazer.” 

Luciana Zica, mãe do Antônio (KNDG) 
e Manuela (G3).

“Quando vamos à escola, vemos 
todos os esforços da comunidade, 
e ficamos impressionados. Fazer 
uma doação para o EABH Future 
Program é a nossa forma de fazer 
parte de tudo isto.” 

Gustavo e Carol Rabello, pais do 
Otávio (PK1) e Maitê (G4).

ENVOLVIMENTO DE
NOSSA COMUNIDADE
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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

Joanne Durchfort
Gerente de Desenvolvimento
joanne.durchfort@eabh.com.br

Roberta Coelho
Gerente de Marketing
roberta.coelho@eabh.com.br

Renata Baratz
Gerente de Relacionamento 
com a Comunidade e Admissões
renata.baratz@eabh.com.br

Para mais informações sobre como contribuir 
com o EABH Future Program, por favor, envie 
um email para eabhfuture@eabh.com.br 
ou contacte uma nós no Departamento de 
Relacionamento com a Comunidade.

FALE 
CONOSCO!

VENHA CONSTRUIR UM FUTURO 
MELHOR COM A EABH!


