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Caros familiares e amigos da EABH,

O ano letivo de 2020/21 infelizmente teve que começar com aulas online para todos os nossos alunos. Certamente, ninguém 
esperava que essa fosse a nossa triste realidade durante quase todo o ano letivo.

Embora a EABH estivesse mais bem preparada para ministrar aulas online e atingisse padrões educacionais muito mais elevados do 
que qualquer outra escola de Belo Horizonte, o aprendizado e a vida de nossos alunos, professores e toda a comunidade tornou-se 
difícil e, às vezes, bastante tenso. Proteger as famílias, professores e funcionários da EABH era e continua sendo a prioridade máxima.

No entanto, podemos afirmar com orgulho que a escola usou seus recursos financeiros com sabedoria para reforçar e desenvolver 
tecnologias e métodos para ser uma escola do século 21 aproveitando os benefícios da era digital. Claro, todos esses esforços só 
foram implementados com sucesso devido a muita determinação individual de nossos alunos, famílias, professores e funcionários.

Acredito que as mudanças e inovações provocadas por esta crise são lições importantes para o futuro que vislumbramos. Nós, como 
comunidade, precisamos promover uma cultura em que somos desafiados, com base em fatos, a pensar de forma diferente, mas 
a respeitar a voz e as opiniões uns dos outros e as limitações que a governança nos impõe. A EABH continua a ser definida pela sua 
diversidade cultural e excelência educacional, proporcionando educação de qualidade, com foco na comunicação, pensamento 
crítico e habilidades que irão transformar nossas crianças em agentes compassivos para um futuro melhor.

As consequências econômicas desta crise ainda são desconhecidas, mas permanecerão proeminentes nos próximos anos 
para todos nós. Portanto, tenho o prazer de relatar bons resultados econômicos para o ano letivo de 2020/21, garantindo a 
sustentabilidade da missão da EABH e seus valores. Olhando para o futuro, teremos sucesso se continuarmos contando com o 
compromisso visionário dos membros de nossa associação.

Dentro desse espírito, o Conselho aprovou o início do maior projeto de ampliação da EABH desde as últimas décadas. A construção 
de novos lockers, da cozinha e do edifício Bloco 1 começou no ano letivo de 2020/21 e continuará no próximo ano letivo. Isso 
nos permitirá receber mais alunos do que nunca e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de aprendizagem e de vida 
escolar mais espaçosa, segura e confortável. Nosso caminho para aumentar nossa comunidade, modernizar nossas instalações 
escolares e fortalecer ainda mais o corpo docente da EABH está definido.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer sinceramente a todos que fizeram uma contribuição para o Fundo do 
EABH Future Campaign. Como uma associação sem fins lucrativos, esses fundos são designados para apoiar nosso Plano Estratégico 
de Longo Prazo.

Em nome do Conselho, também gostaria de agradecer à administração da escola, à liderança, aos profissionais de ensino e a toda 
a nossa família EABH por melhorar continuamente e fazer com que a EABH seja a melhor escolha e valor da educação não apenas 
em Belo Horizonte, mas também além dos limites de Minas Gerais.

Grande Abraço,

Marko Uhlig
Presidente do Conselho da EABH

CARTA DO PRESIDENTE DO CONSELHO
MARKO UHLIG
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Marko Uhlig Presidente

Bruno Paiva Vice-presidente

Edward Mason II Tesoureiro

Virgílio Gibbon Secretário

Vishal Singh Membro

Frank Russo Bello Membro

Ana Beatriz Rocholi Membro
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Prezados Stakeholders da EABH,

Quando olho para o ano letivo passado e para o que vem a seguir, nos vejo no meio de uma evolução emocionante, à 

beira de uma nova fronteira.

 

Não há como negar os desafios que enfrentamos no último ano e meio – como indivíduos e famílias, como comunidade 

de aprendizado e como sociedade global em geral. Na EABH, com professores e funcionários trabalhando online e 

nossos alunos aprendendo em casa, provamos ser resilientes. Nossos professores continuaram atendendo nossos 

alunos com excelência; continuamos focados no aprendizado e continuamos a fazer o que fosse necessário para 

manter nossos alunos socialmente engajados e emocionalmente conectados, alimentando a nossa Conexão EABH, 

enquanto mantínhamos o motor da educação internacional funcionando. À medida que vemos a pandemia migrando 

para uma endemia que pode ser gerenciada, estou muito esperançosa de que, em breve, restauraremos os meios de 

sustento para todos. A pandemia causou interrupções em nível global e, da mesma forma, acelerou algumas mudanças 

positivas. O status quo ou as velhas formas de fazer as coisas não serão as formas do futuro. As mudanças no modo de 

vida se aceleraram, assim como nossas preferências e comportamentos estão moldando o futuro da educação para 

uma estrutura de aprendizagem mais contemporânea, customizável e relevante para o mundo real.

Com os prestigiosos credenciamentos e associações da EABH, uma marca forte, uma variedade de serviços de valor 

agregado, integração de tecnologia inovadora e foco persistente no crescimento, estou confiante no futuro da EABH. 

À medida que nossa escola continua avançando na educação internacional, alinhada aos nossos planos estratégicos, 

este relatório anual fornece um resumo do ano passado.

 

Durante o ano letivo de 2020-2021, crescemos em matrículas, receitas e o reconhecimento da nossa marca cresceu 

exponencialmente. Continuamos a impulsionar nossos 5 pilares – Desenvolvimento Acadêmico, Artes, Esportes, 

Cidadania Global e Matrículas, enquanto trabalhamos para diversificar continuamente a composição cultural de nossa 

comunidade. Ao expandir nossa presença na rede de escolas internacionais, estamos trabalhando para recrutar de 

forma transparente e segura, mesmo quando o recrutamento de professores continua cada vez mais competitivo. 

Aprofundamos nosso engajamento em organizações internacionais e atualizamos nossos planos estratégicos para 

um crescimento futuro, com foco no desenvolvimento de professores e lideranças, bem como na modernização do 

campus. Também trabalhamos com nossos alunos do último ano do Ensino Médio à medida que se candidataram 

para universidades de sua escolha – grandes e pequenas, locais e no exterior, incluindo públicas e privadas. A escola 

não determina o que é melhor para eles. Em vez disso, nós os apoiamos para alcançar o seu melhor. Os professores 

da EABH desenvolvem caminhos individuais para nossos alunos e os capacitam a pensar de forma crítica e planejar 

estrategicamente para que possam tomar as decisões mais confiantes com base em seus valores pessoais, recursos e 

sonhos - uma orientação personalizada para o crescimento e o sucesso individual.

No ano letivo passado, batemos recordes de matrículas, iniciamos um projeto de construção essencial e cumprimos 

o recrutamento internacional apesar da pandemia. A crescente demanda por educação internacional credenciada, 

ambientes de aprendizado seguros e inclusivos, bem como abordagens de aprendizagem holísticas e de ponta, 

contribuíram para nosso crescimento e nos tornaram uma das escolas internacionais mais procuradas. Alcançamos esse 

crescimento apesar das restrições de viagens e da desaceleração econômica. Mesmo com muitas fronteiras fechadas, 

tivemos alunos internacionais matriculados na EABH através do aprendizado online.

CARTA DA DIRETORA  
CATARINA SONG CHEN
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 O aprendizado online também foi transitório – saindo da pura incerteza inicial da pandemia para um foco renovado no 

crescimento e na evolução de uma estrutura de aprendizado clássica para uma contemporânea. De muitas maneiras, 

estamos saindo da pandemia mais fortes do que estávamos antes de começar. E, apesar de tudo, permanecemos 

firmes em nossa crença de que escolas que incluem todos e respeitam uns aos outros por suas diferenças elevam o 

aprendizado por meio de diferentes perspectivas e enriquecem o aprendizado com base em contextos da vida real.

 

“Educação não é uma preparação para a vida;
  educação é a própria vida.”                   John Dewey

 

John Dewey, um filósofo americano e reverenciado transformador da educação, defendia um método de ensino que fosse 

autêntico - onde o currículo escolar estivesse conectado à vida real. A EABH visa incansavelmente trazer o mundo para a 

sala de aula, onde os eventos reais da atualidade encontram oportunidades genuínas de aprendizado para o pensamento 

crítico e criativo, comparando e contrastando estruturas e sistemas internacionais e engajando respeitosamente em 

diálogos e debates de perspectivas inclusivas e globais. Podemos estar localizados em um pequeno ponto no grande mapa 

do mundo, mas estamos conectando os pontos ao redor do mundo através do empoderamento de alunos compassivos 

por meio dos Perfis de Aprendizagem do IB.

As páginas a seguir do relatório anual demonstram não apenas como passamos pelo aprendizado online durante 

a pandemia, mas como transformamos a crise em uma oportunidade de crescer, evoluir e nos posicionar para novas 

estruturas contemporâneas no aprendizado e na vida. Nossas histórias de sucesso são atribuídas aos nossos professores 

e funcionários que permaneceram no Brasil e inovaram suas formas de trabalhar para se dedicarem às necessidades 

de nossos alunos; pais novos e veteranos que se arriscaram conosco e permaneceram comprometidos com a EABH, 

especialmente aqueles que deram um passo a mais e contribuíram para o Future Program; alunos que corajosamente 

permaneceram resilientes quando a fadiga do Zoom estava alta e nos deram um propósito para continuar avançando 

e trabalhando duro; e ao Conselho Diretivo que teve que tomar decisões difíceis em nome da Associação enquanto me 

encorajavam e me apoiavam durante um ano tumultuado e ambíguo.

 

Que essas histórias de sucesso validem nossa força, criatividade e prontidão para darmos um salto para as estruturas 

contemporâneas.

Atenciosamente,

Catarina Song Chen

Diretora
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Empoderar agentes compassivos 
para um futuro melhor.

MISSÃO

A Escola Americana de Belo Horizonte é uma associação 
independente e de fins não econômicos que atua na Educação 
Básica, com turmas para alunos a partir de 4 anos de idade até o 3º 
Ano do Ensino Médio. A EABH oferece os currículos
americano e brasileiro e é credenciada pela Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais, pela Cognia, pelo College Board 
e pela Organização do Bacharelado Internacional. Somos uma 
comunidade escolar culturalmente diversa e desenvolvemos, com 
nossos alunos, um processo de aprendizagem para toda a vida.

IDENTIDADE

VALORES E CRENÇAS
Acreditamos que participar de conversas significativas, trabalhar em 
conjunto e compartilhar o conhecimento nos leva a resultados melhores.

COLABORAÇÃO

Acreditamos que fornecer recursos e suporte permite que as pessoas 
assumam ativamente os desafios e façam o seu melhor.

EXCELÊNCIA

Acreditamos que persistir e aprender com situações desafiadoras ajuda 
os indivíduos a desenvolverem tenacidade e resiliência.

PERSEVERANÇA

Acreditamos que respeitar e aprender com as diferenças nos fortalece.DIVERSIDADE CULTURAL

Acreditamos que ter como princípio assumir a responsabilidade sobre 
os nossos atos e refletir sobre os seus impactos beneficia a comunidade. 
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DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S

ACREDITAÇÕES

Credenciado pela COGNIA para oferecer o Diploma Americano

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Primary Years Programme (PYP) - PK to Grade 5
Middle Years Programme (MYP) - Grade 6 to 10

COLLEGE BOARD 

Advanced Placement Program Grades 9 to12
Advanced Placement Capstone Diploma

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

Educação Infantil Portaria SMED/BH nº 159/2019, de 06/06/2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ensino Fundamental – Autorização de Funcionamento
Portaria SEE/MG nº 730/93, de15/09/1993.

Ensino Médio – Reconhecimento
Portaria SEE/MG nº 865/96, de 27/07/1996.

Recredenciamento da Entidade Mantenedora
Portaria SEE/MG nº. 880/2019, de 09/07/2019

ASSOCIATION OF AMERICAN SCHOOLS IN BRAZIL (AASB)

ASSOCIATION OF AMERICAN SCHOOLS IN SOUTH AMERICA (AASSA)
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MAP & I-READY
Testes computadorizados oferecem uma avaliação personalizada que permite 
que os professores possam tomar decisões informadas com os dados obtidos 
sobre o que cada aluno sabe e está pronto para aprender.  

MAP é um teste computadorizado, feito duas vezes ao longo do ano, que 
cria uma experiência de avaliação personalizada, adaptando-se ao nível de 
aprendizagem de cada estudante. Devido à pandemia, a EABH não pode realizar 
nenhuma testagem durante o ano letivo de 2020/2021.  

No entanto, no Lower School, os alunos trabalharam com o MAP Fluência de 
Leitura, e os professores também usaram o iReady como forma de avaliar o 
crescimento acadêmico dos alunos. O iReady é uma avaliação e instrução on-
line que ajuda os professores a fornecer a todos os alunos um caminho para a 
proficiência e o crescimento em leitura e matemática.

SAT- SCHOLASTIC APTITUDE TEST 
O SAT é um teste padronizado amplamente utilizado para admissão em 
faculdades no exterior. A EABH continua acima da média nacional americana 
em matemática, leitura e escrita. 

Devido à pandemia, a EABH não ofereceu testes de SAT durante o ano letivo de 
2020-2021. A EABH pode oferecer o PSAT para alunos do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio através de uma parceria com a FIEMG. O PSAT é um simulado 
que ajuda os alunos a se prepararem para o SAT. 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S
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O Programa do Advanced Placement é composto de matérias de nível 
avançado que podem ser feitas na escola ou on-line. Com esses cursos, 
os alunos têm a chance de se desafiar academicamente, ir mais fundo nas 
matérias do seu interesse e ganhar créditos universitários e colocações 
em muitas universidades reconhecidas no mundo. Durante o ano letivo 
de 2020/2021, a EABH ofereceu um novo curso de AP, o AP Pesquisa.  

O Diploma AP Capstone é um terceiro Diploma que os alunos da EABH 
podem obter quando cumprem com as exigências, que consistem em 
serem aprovados no AP Seminário, AP Pesquisa, além de em 4 testes 
AP de sua escolha. Os primeiros alunos a completar o Programa do AP 
Capstone Diploma foram os alunos da turma de 2021. 

G9

AP de Geografia Humana 

G10

AP de História do Mundo

AP de Linguagem e Cultura em Espanhol

G11

AP de Seminário

AP de História dos Estados Unidos

AP de Linguagem e Redação em Inglês

G12

AP de Literatura e Redação em Inglês

AP Governo Comparativo

AP de Cálculo AB

AP de Ciências do Meio ambiente

AP Pesquisa - oferecido pela primeira vez

Devido à pandemia, os cursos de AP 
foram oferecidos em um formato 
diferente neste ano letivo - mais 
curtos e online. Mesmo assim, apesar 
destas restrições, os alunos da EABH 
se sobressaíram nos seus APs. 

Alunos da EABH realizaram 
um total de 86 exames de AP.

86% foram 
aprovados nos exames com 
nota 3 ou superior.

26 Alunos receberam um AP Scholar Award:

2 Diploma AP Capstone
1 Certificado AP de Seminário e Pesquisa
9 AP Scholars
7 AP Scholars com Distinção
2 Diplomas Internacionais AP
5  AP Scholar com Honras

CURSOS AP OFERECIDOS
NA EABH POR SÉRIE: 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/5PfGCkM3ujg
https://youtu.be/5PfGCkM3ujg
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DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S

O Programa Brasileiro da EABH é composto por aulas de:

. Língua e Literatura Portuguesa

. Aquisição de Língua Portuguesa

. Geografia e História do Brasil

. Preparação para o ENEM ( 2º e 3º anos do Ensino Médio)

Uma das formas por meio das quais a Proficiência em Português 
dos alunos é avaliada é a Testagem feita pela Cesgranrio. Desde 
a pandemia, não foi possível realizar esse procedimento e as 
avaliações dos alunos têm sido realizadas internamente pelos 
nossos próprios professores. 

WATCH THE VIDEO!

O PROGRAMA BRASILEIRO 

https://youtu.be/rvJtUD_djs4
https://youtu.be/rvJtUD_djs4
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DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S

Um ano inteiro de aprendizado online... quem teria pensado 
que isso era possível?

2020-2021 será um ano letivo para ser lembrado. Pode ser 
lembrado pelas adversidades que passamos, pelas novas 
oportunidades que foram descobertas e por despertar em nós 
o apreço pelas coisas simples da vida de cada um.

Entendemos que esse foi um momento difícil e todos foram 
impactados pela pandemia de uma forma ou de outra. Com 
desafios, porém, somos encorajados a nos tornar cidadãos 
responsáveis e aprender sobre perseverança. Ambos, cidadania 
responsável e perseverança, são valores da comunidade EABH.

Foi gratificante ver a EABH enfrentar o desafio e sair mais forte 
por meio da colaboração, cooperação e comprometimento.

Em 2020-2021, o Programa EABH ONLINE 2.0 continuou a 
focar no bem-estar emocional dos nossos alunos e professores, 
priorizando o engajamento que nos permite a conexão social 
e o feedback dos nossos alunos. Adicionamos plataformas 
inovadoras como o i-Ready Program e o Reading IQ, e iniciamos 
nosso programa Wellness Wednesdays (quartas-feiras de bem-
estar) e continuamos com a iniciativa Help Desk para o Lower 
School. No Upper School, demos continuidade ao horário de 
monitoria após as aulas, Social Supervised Lunch (almoços 
sociais online) pelo zoom foram agendados, e o Advisory teve 
um papel ainda mais importante na semana dos nossos alunos.

Com sabedoria, aproveitamos o nosso tempo de aprendizado 
on-line, enquanto os alunos não estavam no campus, para 
iniciar a construção do BLOCO I. Durante esses tempos 
desafiadores, permanecemos comprometidos com o aqui 
e agora, mas isso não significa que perdemos de vista nosso 
futuro, e tomamos medidas para garantir a longevidade de 
nossa comunidade escolar.

Continuamos a celebrar o nosso espírito comunitário através 
de eventos online como o Talent Show, Art Fair, Food Fair, Spirit 
Days e Wellness Wednesdays. O drive-thru de livros e materiais 

no October Celebration também ajudou a conectar e manter 
vivo o nosso espírito de comunidade. 

Em abril, os mandatos do governo concederam aos alunos do 
PK e KNDG a oportunidade de voltar às aulas presenciais. As 
famílias que ainda não se sentiram à vontade tiveram a opção 
de continuar com a EABH Online. Graças ao trabalho árduo 
realizado ao longo do ano pela Força Tarefa de Reabertura do 
Campus da EABH, composta por Administradores da EABH 
e Pais especializados na área de saúde, orientados por um 
consultor internacional, conseguimos implantar os protocolos 
de segurança, descritos em nossas publicações do EABH 
Connect, bem como realizar os investimentos necessários para 
que a escola voltasse ao ensino presencial com segurança. 
A escola fez vários ajustes, aproveitando com eficiência as 
grandes áreas verdes e abertas que temos em nosso campus. 
Para realizar este trabalho, contratamos um arquiteto consultor 
para nos auxiliar no layout das salas de aula e no fluxo de 
circulação com sinalização adequada para retorno ao campus. 

Em maio, funcionários da escola puderam receber a primeira 
dose da vacina contra a covid.

A Comunidade EABH permaneceu forte e com os pés no chão 
durante os desafios inimagináveis trazidos pela pandemia. 
Nossos professores e funcionários conseguiram permanecer 
fortes e apoiar nossos alunos e suas famílias por meio de sua 
energia e otimismo. Nossos alunos aprenderam a ser resilientes 
e desenvolveram habilidades importantes para a vida, como a 
autonomia e o uso qualificado da tecnologia. Nossas famílias 
permaneceram comprometidas com nossa escola através de 
paciência, comunicação e confiança.

A combinação de todos os fatores acima permitiu que a 
Comunidade EABH passasse por um ano letivo inteiro de 
trabalho online e desse o primeiro e mais importante passo 
para o retorno das aulas presenciais em abril. Aprendemos 
que juntos somos melhores e não deixamos que a pandemia 
nos dominasse ou nos definisse.

A COMUNIDADE DA EABH E O EABH ONLINE 2.0:
ALAVANCANDO ADVERSIDADES E CRIANDO OPORTUNIDADES PARA CRESCER
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PROTOCOLOS DE REABERTURA

WATCH THE VIDEO!

PROTOCOLOS DIÁRIOS

WATCH THE VIDEO!

ESTAMOS DE VOLTA!

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/PKZVZRFfSHU
https://youtu.be/PKZVZRFfSHU
https://youtu.be/1MsRdYNcNKc
https://youtu.be/1MsRdYNcNKc
https://youtu.be/7OyPfswJPns
https://youtu.be/7OyPfswJPns
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DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
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REALIZAÇÕES

APROVAÇÃO EM UNIVERSIDADES   TURMA DE 2021

ANA HELENA CASTRO
MEDICINE

BRAZIL

CAROLINA MAIA
BIOLOGY (PRE-MED)

US

JUAN MAGALHÃES
MEDICINE

BRAZIL

PEDRO MITKCIEVIZ 
 

US

ANNE MARGALITH 
BUSINESS

US

ESTER FERREIRA
ARTS IN COMMUNICATION

US

JUANA MERINO
 

ARGENTINA

BEATRIZ MELLO
LOADING...

FELIPE MOREIRA
COMPUTER SCIENCE

US

LUCAS LEAL
 

US

SOFIA PEDROSA 
MARKETING

BRAZIL

CAETANO CHEQUER 
ENGINEERING

US

ARTUR CASTRO 
COMPUTER SCIENCE

US

GUILHERME DIAS
ADMINISTRATION

BRAZIL

MOHAMED ALKAWAJA
BUSINESS - FINANCE

CANADA

VIKTORIA BRAUN
LOADING...

CARLOS PINTO
BUSINESS

US

HENRIQUE VIEIRA
 

US

PAMELA OLIVEIRA
 

US +
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DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
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ACHIEVEMENT

FORMATURA DA TURMA DE 2021

O Estádio do Mineirão foi o palco da nossa Cerimônia 
de Formatura da Turma de 2021. Tivemos o Mineirão 
inteiramente para os nossos formandos e os funcionários da 
escola durante um evento inesquecível e muito significativo.

Durante o ano passado inteiro, cada um de nossos seniors 
encontrou dentro de si a força necessária para fazer daquele 
um ano especial, apesar de todas as adversidades e desafios 
do distanciamento social impostos pela pandemia.

Além do conteúdo e das múltiplas disciplinas do currículo 
brasileiro, americano e do AP Capstone Diploma, os alunos 
aprenderam sobre o equilíbrio interior, resiliência e foram 
forçados a ultrapassar os seus limites. Ficamos surpresos de 
ver o quão longe eles chegaram.

Não poderíamos estar mais orgulhosos dos nossos seniors e 
lhes desejamos o melhor!

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/oQtPo3alH3c
https://youtu.be/oQtPo3alH3c
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HEART OF A HAWK   ESTER FERREIRA

Este ano, a vencedora do prêmio “Heart of a Hawk” foi Ester 
Ferreira. Gostaríamos de parabenizá-la por sua aprovação nas 
seguintes universidades: Arizona State University, Auburn 
University, Barry University, Baylor University, Clemson 
University, Coastal Carolina University,  College of Charleston, 
Florida International University, Florida Southern College, 
Furman University, Louisiana State University,  Lynn University, 
Nova Southeastern University,  Palm Beach Atlantic University, 
Rollins College, Stetson University, University of Central 
Florida, University of Miami, University of South Carolina e 
University of Tampa.

Ela recebeu a oferta de 17 bolsas de estudos parciais, e 
escolheu cursar a Nova Southeastern University, localizada 
em Fort Lauderdale, Flórida, EUA, onde planeja se formar em 
Artes em Comunicação. Estamos ansiosos para saber sobre as 
suas futuras realizações!

O Heart of Hawk é um reconhecimento de prestígio concedido 
a um aluno da 3ª série que se destacou em todos os aspectos 
da vida escolar durante a sua trajetória no Ensino Médio. 
Este aluno é consistentemente respeitoso e demonstra 
uma constante conquista dos objetivos, além de esforço e 
perseverança. O premiado exemplifica as qualidades SAAGE, 
que são os pilares da escola. Ele demonstra:

•  Conhecimento, destacando-se academicamente;
• Talento artístico e/ou atlético, que é utilizado de forma 
 positiva para promover a escola;
•  Cidadania global, mostrando empatia pelos outros
 de forma consistente e concreta e mentalidade
 internacional através do serviço; e
•  Liderança Positiva, enquanto promove a escola.
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ADMISSÕES UNIVERSITÁRIAS GLOBAIS * 

INFORMAÇÕES SOBRE APROVAÇÕES EM UNIVERSIDADES

* Dados refletindo as escolhas de 69 formandos das turmas de 2016/2017 à 2020/2021.

ESTADOS UNIDOS

PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS 
UNIVERSIDADES MUNDIAIS: MAIS DE $3

MILHÕES
DE DÓLARES

(MAIS DE R$15 MILHÕES 

DE REAIS) EM BOLSAS

MAIS DE 100 ALUNOS 
APROVADOS EM 
DIFERENTES
UNIVERSIDADES NO 
EXTERIOR.

20%

47%

60%

foram aprovados 
nas Top #25
universidades do 
mundo

foram aprovados 
nas Top #60
universidades do 
mundo

foram aprovados 
nas Top #100
universidades do 
mundo

Europa,
Asia
e outros.

BRASIL

67% 24% 9%

Dos alunos que se inscreveram para universidades nos EUA:
 . 8% foram aprovadors na Ivy League
 . 8% foram aprovados nas Top #10
 . 67% foram aprovados nas Top #50
 . 92% foram aprovados nas Top #70

Dos alunos que se inscreveram para universidades no Canadá:
 . 100% foram aprovados na universidade Top#1 University of Toronto

Dos alunos que se inscreveram para universidades no Reino Unido:
 . 100% foram aprovados nas universidades Top #10
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ADMISSÕES EM UNIVERSIDADES GLOBAIS 2013-2021

Universidades nas quais os alunos da EABH foram admitidos.
As destacadas em amarelo são as universidades em que os alunos da turma de 2021 decidiram estudar. 

ESTADOS UNIDOS
AMERICAN UNIVERSITY

ARIZONA STATE UNIVERSITY

AUBURN UNIVERSITY 

BAYLOR UNIVERSITY

BETHEL UNIVERSITY, TN

BINGHAMTON UNIVERSITY SUNY

BLOOMFIELD COLLEGE

BOSTON UNIVERSITY

BOSTON UNIVERSITY

BOWLING GREEN UNIVERSITY 

BROWARD COLLEGE

BROWN UNIVERSITY 

BUTLER UNIVERSITY

CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY

CARSON NEWMAN COLLEGE

CARTHAGE COLLEGE

CHRISTIAN BROTHERS UNIVERSITY

COLLEGE OF WOOSTER

COLORADO MOUNTAIN COLLEGE

COLORADO STATE UNIVERSITY

COLUMBIA UNIVERSITY

DAVIDSON COLLEGE

DELTA STATE UNIVERSITY

DENISON UNIVERSITY

DIXIE STATE UNIVERSITY

EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

EMERSON COLLEGE

EMORY UNIVERSITY

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

FURMAN UNIVERSITY

FORDHAM UNIVERSITY

FULL SAIL UNIVERSITY

GEORGE FOX UNIVERSITY

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

GEORGIA TECH UNIVERSITY

HOFSTRA UNIVERSITY

HOLY CROSS COLLEGE

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INDIANA UNIVERSITY- PURDUE UNIVERSITY FORT 

WAYNE

IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE

IOWA LAKES COMMUNITY STATE COLLEGE

LA ROCHE COLLEGE

LESLEY UNIVERSITY

LAWRENCE UNIVERSITY

LONE STAR COLLEGE, CITYFAIR, TX

LONG ISLAND UNIVERSITY

LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY

LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS

LYNN UNIVERSITY

MICHIGAN STATE UNIVERSITY 

MIDDLE GEORGIA STATE UNIVERSITY

MISSOURI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MONTANA STATE UNIVERSITY

MOUNT HOLYOKE 

NAVARRO COLLEGE

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

NEW YORK UNIVERSITY

NEWBERRY COLLEGE

NORTHEASTERN UNIVERSITY

NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY

ORANGE COAST COLLEGE

OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

OREGON STATE UNIVERSITY

PACE UNIVERSITY 

PENN STATE UNIVERSITY

PEPPERDINE UNIVERSITY

PERU STATE COLLEGE

POINT LOMA NAZARENE UNIVERSITY

PRATT INSTITUTE

PURDUE UNIVERSITY

QUINNIPIAC UNIVERSITY

RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE 

RHODES COLLEGE

ROLLINS COLLEGE

SAE INSTITUTE

SAINT EDWARD UNIVERSITY

SAINT MARY’S UNIVERSITY

SAINT NORBERT COLLEGE

SANTA CLARA UNIVERSITY

SCAD

SETON HALL UNIVERSITY

SHORTER UNIVERSITY

SUNY NEW PALTZ

SYRACUSE UNIVERSITY

SOUTHERN NAZARENE UNIVERSITY

STANFORD UNIVERSITY 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK ALBANY (SUNY) 

TEMPLE UNIVERSITY 

UCLA (UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES) 

UNION COLLEGE

UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

UNIVERSITY OF BUFFALO SUNY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 

UNIVERSITY OF CINCINNATI

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER 

UNIVERSITY OF COLORADO COLORADO SPRINGS

UNIVERSITY OF DAYTON

UNIVERSITY OF DENVER 

UNIVERSITY OF FLORIDA

UNIVERSITY OF HOUSTON

UNIVERSITY OF HARTFORD

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHAMPAIGN

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO

UNIVERSITY OF KENTUCKY

UNIVERSITY OF OKLAHOMA

UNIVERSITY OF MARYLAND 

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON 

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST

UNIVERSITY OF MIAMI 

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES

UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA GREENSBORO

UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

UNIVERSITY OF SAINT THOMAS MINNESOTA

UNIVERSITY OF SAN DIEGO 

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO

UNIVERSITY OF SCRANTON

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 

UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI

UNIVERSITY OF THE SCIENCES 

UNIVERSITY OF TULSA

UNIVERSITY OF UTAH

UNIVERSITY OF VERMONT

UNIVERSITY OF WEST FLORIDA

UNIVERSITY OF WISCONSIN STEVENS POINT

UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON

VALENCIA COMMUNITY COLLEGE

VIRGINIA TECH

WASHINGTON STATE UNIVERSITY

WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY

WEBSTER UNIVERSITY

WENTWORTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

WENTWORTH MILITARY ACADEMY & JUNIOR COLLEGE

WESTERN STATE COLLEGE

WESTMINSTER UNIVERSITY, PA

WICHITA STATE UNIVERSITY

WILLIAM CAREY UNIVERSITY

WOFFORD COLLEGE

CANADÁ
CARLETON UNIVERSITY

ONTARIO COLLEGE OF ARTS AND DESIGN

SAINT MARY’S UNIVERSITY

SIMON FRASER UNIVERSITY

TRENT UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CALGARY

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

UNIVERSITY OF ONTARIO INST. OF TECH.

UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF VICTORIA

UNIVERSITY OF WINDSOR

WESTERN UNIVERSITY

BRASIL
BROWARD INTERNATIONAl UNIVERSITY BRAZIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

FAAP

FASEH

FACULDADE ARNALDO

FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL (FEI)

FACULDADE MILTON CAMPOS

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)

FUMEC

IBMEC

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB)

ISABELA HENDRIX

NEWTON PAIVA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS (PUC-MG)

UNI BH

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MINAS GERAIS (UEMG)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

AMÉRICA DO SUL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA (ARGENTINA)

EUROPA
EDINBURGH UNIVERSITY (SCOTLAND)

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

(NETHERLANDS)

HANZE UNIVERSITY (NETHERLANDS)

PARIS- SORBONNE UNIVERSITY (FRANCE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (ENGLAND)

UNIVERSITY OF GRONINGEN (NETHERLANDS)

UNIVERSITY OF ERFURT (GERMANY)

 

AUSTRÁLIA
MURDOCH UNIVERSITY

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

UNIVERSITY OF WESTERN

 

OUTROS
STELLENBOSCH UNIVERSITY (SOUTH AFRICA)

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA (MEXICO)

YALE-NUS COLLEGE (SINGAPORE)

FUDAN UNIVERSITY IN SHANGHAI (CHINA)
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NALIN ROHATGI, CLASS OF ‘95

_

PAÍS:   India

_

UNIVERSIDADE (S) FREQUENTADA (S) E PAÍS E FORMAÇÃO (ÕES):

 .  Executive Education: Business Strategy & Financial Acumen                                                                                                           
  INSEAD, Institut Européen d’Administration - Online - Outubro 2015

 . Mestrado em Gestão de Negócios (MBA) – Project Management                                                                                           
  School of Management, City University of Seattle - Seattle, WA, USA - Março 2007

 . Bacharel em Gestão de Negócios (BBA) – Management Information Systems,
  com uma concentração adicional em espanhol - Bauer College of Business, University of Houston - 
  Houston, TX, USA - Julho 1999

_
RECONHECIMENTOS:

 
PROFISSIONAL

 .  Prêmio Microsoft 100% Attainment: Reconhecido pelo excelente desempenho em exceder a meta
  de receita do Grupo de Vendas, Marketing e Serviços (2015)

 ∙  Programa de Desenvolvimento de Carreira Microsoft Next Step: Selecionado para programa dedicado 
  aos melhores desempenhos da organização (2014-15)

 ∙  Prêmio Microsoft Organizational Leadership: Reconhecido pela forte liderança na organização US 
  SMS&P (Small and Midmarket Solutions & Partners) (2014)

 ∙ Prêmio Nokia Challenger: Indicado como presidente do comitê para a região das Américas. Liderou 
  v-team de líderes de unidades de negócios multifuncionais para selecionar e premiar funcionários que  
  demonstrem comportamentos nas áreas de Responsabilidade, Empatia e Urgência. (2013-2014)

 ∙ Prêmio Microsoft OEM Outstanding Contributor: Concedido pela expansão do Mobility Distribution 
  Channel na região Ásia-Pacífico (2011)

 ∙ Prêmio Microsoft Gold Star: Construiu um negócio inicial de $ 35M Mobility Distribution a partir do 
  zero na Microsoft para Windows® Phone, Windows Mobile® e Windows® Embedded Handheld (2010)

 ∙  Programa de Alto Potencial da Microsoft: Indicado pela gerência para programa dedicado aos 3% 
  dos melhores funcionários da Microsoft em todo o mundo (2009)



ANNUAL REPORT
2020 / 202121

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S

DE OLHO NOS EX-ALUNOS

 ∙  Microsoft Gold Star Award: projetou e implementou um modelo de envolvimento OEM de 
  Licenciamento e Desenvolvimento de Negócios (2007)

 ∙  Prêmios Microsoft Distinction: Preparação para Windows Phone (2010); Preparação para Parceiros do 
  Windows 7 (2009), Lançamento do Windows Phone (2009)

 ∙  Microsoft Product Ship Awards: Windows Mobile® 5.0, Windows® Vista, Windows® Embedded CE 6.0, 
  Windows Mobile® 6.0, Windows Mobile® Device Center 6.1, Windows Mobile® 6.5 (2005–2009)

 ∙  Nokia & Microsoft Performance Appraisals: Excedeu, classificações superiores de 20% em avaliações 
  de desempenho anuais consecutivas

 ∙  Shell Oil Company - Prêmio de Projeto de Infraestrutura Global: Reconhecido pela conclusão bem-
  sucedida da implantação de infraestrutura global da Shell Information Technology International na 
  América Latina
 
ACADÊMICO

 ∙  Dean’s List - Programa MBA (Concedido trimestralmente ao longo de 2004 - 2007)
 ∙  Prêmios de Bolsas Acadêmicas - Programa BBA (Concedido anualmente ao longo de 1995 - 1999)

COMUNIDADE/ESPORTIVO

 ∙  Co-fundou e apoiou uma escola de inglês sem fins lucrativos financiada pela família (1ª a 12ª séries) e 
  clínica de saúde para famílias desfavorecidas na Índia

 ∙  Treinador voluntário da American Youth Soccer Organization e da Joel Noe Youth Recreation 
  Basketball League

 ∙  Ex-praticante do Alpha Krav Maga Compound em Northbrook, Illinois -- Centro Nacional de 
  Treinamento para Alpha Krav Maga International

Nalin mora em Boston, Massachusetts com a esposa, Priyanka Rohatgi, e seus 2 filhos, Neil e Krish. Ele trabalha como Diretor na Amazon 
Web Services (AWS), onde lidera o Desenvolvimento de Negócios e a Estratégia Go-To-Market nas Américas, permitindo que clientes 
comerciais impulsionem os resultados de negócios por meio de maior agilidade e inovação, aproveitando tecnologias emergentes de 
computação em nuvem, incluindo a Internet-of -Things, Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina, Robótica, Blockchain e Realidade 
Aumentada/Virtual.
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_
DEPOIMENTO:

“Comecei na EABH aos 5 anos e esses anos até me formar 
continuam sendo os mais marcantes da minha vida! E posso 
falar em nome dos meus colegas de escola que eles se sentem 
exatamente da mesma maneira. Os laços interpessoais que 
nutrimos dentro da escola durante esses anos de formação 
de nossas vidas continuam fortes como sempre. Basta uma 
mensagem de ‘WhatsApp’ para o grupo dizendo que estarei 
visitando Belo Horizonte e todos que podem alegremente 
reservam um tempo para planejar uma reunião para se 
reconectar e socializar com os colegas.

Apesar de ser uma escola “americana” situada no Brasil, a 
EABH nos ofereceu a oportunidade única de crescer em 
um ambiente global multicultural/multilíngue. As origens 
nacionais da minha Turma de 1995 eram compostas 
por Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia, Japão, Coréia, 
Alemanha, França, País de Gales, África do Sul e Líbano. Além 
da diversidade de origem nacional e suas respectivas línguas 
faladas, a diversidade religiosa incluía o catolicismo, o batismo, 
o presbiterianismo, o mormonismo, o hinduísmo, o budismo 
e o islamismo. Onde mais em Belo Horizonte você poderia 
ganhar uma exposição tão ampla e diversificada? Além disso, 
os torneios bianuais de esportes e knowledge bowl realizados 
em conjunto com outras escolas americanas em todo o 
Brasil nos proporcionaram a oportunidade única de viajar 
para outras grandes cidades, conhecer e nos relacionar com 
um conjunto ainda mais diversificado de alunos anfitriões 
e suas famílias, e a capacidade de desenvolver habilidades 
que abrangem formação de equipe, motivação de equipe, 
liderança, espírito esportivo e responsabilidade por estarmos 
longe de casa por uma semana de cada vez com idades tão 
jovens. Também me lembro com carinho das agitadas Spirit 
Weeks e Pep Rally realizadas antes de cada torneio.

E a lista de benefícios de ter estudado na EABH continua! 
Além de aprender a falar inglês como uma pessoa nativa, a 
EABH também me proporcionou a oportunidade de dominar 
completamente a fluência em português brasileiro 

e francês (além de minha fluência em hindi e espanhol). 
Além disso, durante meus anos de ensino médio na 
EABH, tive a oportunidade de atuar como Representante 
da turma no Grêmio Estudantil, Membro da Equipe do 
Knowledge Bowl, Capitão dos times de Futebol e Basquete, 
Levantador do Varsity para o time de Voleibol e até mesmo 
as experiências empreendedoras de operar um pequena 
empresa com o Gestor Estudantil da Cantina, onde eu tinha 
a responsabilidade de seleção/compra de produtos, vendas 
e contabilidade/finanças. Por fim, durante meu último ano 
no ensino médio, a EABH me deu a oportunidade de estudar 
na Alleghany High School como estudante de intercâmbio 
em Covington, Virgínia. Isso me deu o privilégio adicional de 
experimentar a vida e a cultura americana em primeira mão 
enquanto morava com duas famílias anfitriãs diferentes, com 
as quais ainda mantenho orgulhosamente conexões como 
membros de minha família estendida.

Em suma, a EABH teve um impacto substancial em quem 
sou hoje, tanto pessoalmente quanto em minha carreira, 
profissionalmente. Pessoalmente, sou capaz de me relacionar 
e desenvolver conexões significativas com pessoas de todas 
as esferas da vida, incluindo origens étnicas, diversidades 
culturais/religiosas e classes econômicas. Profissionalmente, 
minha formação multicultural/multilíngue me ajudou a obter 
cargos de liderança com responsabilidades progressivamente 
crescentes em empresas multinacionais, incluindo 
Shell Oil, Microsoft, Nokia e Amazon; responsável pelo 
desenvolvimento do mercado na América do Norte, América 
Latina e Ásia-Pacífico. Isso me deu a capacidade inata de 
entrelaçar sensibilidades multiculturais para criar estratégias e 
produtos globais eficazes que chegam com grande precisão, 
localmente, com grande atenção a diferentes costumes e 
práticas comerciais. Eu não poderia estar mais agradecido e 
orgulhoso da minha criação na EABH e espero que muitas 
dessas tradições mencionadas acima continuem a servir os 
alunos de uma maneira tão especial nas próximas décadas!”
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   GUSTAVO DE   
   ALVARENGA BATISTA, 
   CLASS OF ‘00

_

PAÍS:   Brasil
_

UNIVERSIDADE (S) FREQUENTADA (S) E PAÍS E FORMAÇÃO (ÕES): 

 .  Faculdade de Direito Milton Campos
 .  Centro Universitário UNA
  (Negócios Internacionais, incompleto)

_

RECONHECIMENTOS:

 
Pós graduação em Direito Corporativo (na Pontifícia Universidade 
Católica - PUC, Belo Horizonte, Brasil); vários cursos de Direito na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) relacionados a Direito Tributário e 
Planejamento Corporativo; Membro do Conselho da Federação 
Mineira de Futebol (FMF), Membro do Instituto de Direito de 
Empresa do Brasil (IBRADEMP), Diretor Jurídico de uma startup de 
dados esportivos.

Gustavo mora atualmente na região metropolitana de BH, 
em Nova Lima. É advogado e dirige seu próprio escritório de 
advocacia, com foco em Direito Corporativo. Ele tem alguns ex-
alunos da EABH como clientes e representa diferentes indústrias 
e negócios, como construção e desenvolvimento imobiliário, 
TI, saúde, transporte etc. Seu escritório de advocacia também 
representa clientes em assuntos mais pessoais, como direito de 
família, planejamento sucessório e direito sucessório. Atualmente 
está expandindo seu escritório de advocacia para São Paulo.

_

DEPOIMENTO:

“A EABH teve um grande impacto na minha vida em muitos 
aspectos diferentes. Ter vivenciado uma escola em que 
todos vieram de diferentes origens me permitiu desenvolver 
habilidades que me ajudam a entender as pessoas e a me adaptar 
muito rapidamente às mudanças, adversidades e sempre 
olhar para o lado positivo das coisas. O ambiente multicultural 
proporcionado pela EABH foi fundamental para isso. Ser capaz 
de falar inglês em um nível completamente diferente de outros 
amigos também foi crucial profissionalmente e me deu a 
oportunidade de acessar pessoas e fazer negócios que outros 
provavelmente teriam muito mais dificuldade em fazer.”

   NINA VAN RIET,
   CLASS OF ‘09

_

PAÍS:   Bélgica
_

UNIVERSIDADE (S) FREQUENTADA (S) E PAÍS E FORMAÇÃO (ÕES): 

 .   Administração, Ibmec, Brasil
  Término em Dezembro de 2013

 . Contabilidade, término Dezembro 2015

_

RECONHECIMENTOS:

 
 .  Volleyball MIP 2007/2008
 .  School Spirit Award 2007/2008
 .  Volleyball MIP 2008/2009

Atualmente, Nina está morando em Belo Horizonte, onde fundou 
sua empresa de consultoria chamada Atomium Consultoria, 
com foco em Integração de M&A, Compliance Regulatório, 
Governança e Controles Internos, Compliance Tributário, 
Configuração de Negócios Internacionais, Avaliações Qualitativas 
de Riscos, Prospecção e Avaliação de Mineração e Soluções para 
Criptomoeda.

_

DEPOIMENTO:

“A experiência da comunidade da EABH contribuiu muito para o 
meu desenvolvimento como pessoa de bom coração e profissional 
capaz de trabalhar na resolução de problemas. A EABH é uma 
escola para a vida, um ambiente seguro onde aprendemos sobre 
liderança e relacionamento interpessoal, trabalho em equipe 
acima de tudo. Por causa da EABH, aprendi desde cedo que os 
“soft skills”, tão frequentemente negligenciados nos sistemas 
escolares tradicionais, são tão necessários quanto os “hard skills”, e 
importantes para trabalhar e prosperar hoje neste ambiente VUCA. 
Levo comigo não apenas essas lições, mas também amizades para 
toda a vida, pelas quais sou eternamente grata.”
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BIANCA ZANCANELA, CLASS OF ‘17

_

PAÍS:   Brasil
_

UNIVERSIDADE (S) FREQUENTADA (S) E PAÍS E FORMAÇÃO (ÕES): 

 .  The University of Southern Mississippi, USA
  Formação em Antropologia, com foco em cursos em ciência forense.

_
RECONHECIMENTOS:

 
PRÊMIOS:

 .  Undergraduate Paper of the Year in Anthropology 2020-2021
 .  Undergraduate Student of the Year in Anthropology 2020-2021
 .  Student of the Year Award – Payne Center 2019-2020
 .  James and Charlene Harper Student Leadership Award 2019-2020
 
RECONHECIMENTOS ACADÊMICOS:

 .  The University of Southern Mississippi Honors College – 2019 – 2021
 .  Lambda Alpha National Anthropology Honor Society – 2020 – 2021

Bianca atualmente mora em Londres, UK e trabalha como Arqueóloga no Museum of London 
Archaeology, London, UK.

_
DEPOIMENTO:

“Minha decisão de seguir minha vida acadêmica na EABH foi baseada nas oportunidades que a escola 
poderia me proporcionar. Durante meus 3 anos lá, não fiquei decepcionada nenhuma vez. Dos valores 
morais ao desenvolvimento acadêmico, a EABH me transformou na aluna que eu sabia que poderia ser. 
Sem a ajuda de meus professores e colegas, eu não teria conseguido aproveitar ao máximo meu tempo 
lá. Eles estavam sempre ansiosos para me ajudar em qualquer assunto, desde uma pergunta sobre o 
para casa até escrever cartas de recomendação incríveis. O ambiente holístico que a escola oferece me 
ajudou a navegar pelo mundo e diferentes culturas com facilidade. Resumindo, eu não estaria onde 
estou hoje, seguindo meu sonho, se não fosse a EABH. Eles não foram apenas um degrau na minha 
escada acadêmica, eram a porta inteira.”
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DE OLHO NOS EX-ALUNOS

JULIANA REIS GUIMARÃES
ANOS NA EABH:  1994 - 1999

_

PAÍS:  Brasil
_

UNIVERSIDADE (S) FREQUENTADA (S) E PAÍS E FORMAÇÃO (ÕES): 

 . Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, (2005 - 2010).
 . Estágio no Hospital Civil em Strasbourg, França (2010).
 . Medicina pela UFMG, com uma eespecialização em Oftalmologia pelo Hospital Santa Casa
  em São Paulo.
 .  Atualmente terminando o Mestrado em Ciências pela International University em Dresden, Alemanha. 

_

RECONHECIMENTOS:  Aluna de destaque na EABH.

Juliana mora em Belo Horizonte desde 2016, após morar em lugares diferentes por cerca de 7 anos. É oftalmologista do Hospital de 
Olhos de Minas Gerais e pesquisadora do laboratório LAPAN (Laboratório de Pesquisas Aplicadas à Neurovisão), que faz parte da 
UFMG. Ela também leciona na Faculdade de Engenharia.

_
DEPOIMENTO:

“A EABH era uma escola muito diferente quando eu estava na 4ª 
série, assim como o mundo. Naquela época não tínhamos internet, 
então não tínhamos ideia do que estaria tocando na TV ou no rádio 
em diferentes países. Fiz um amigo do Japão que me mostrou pela 
primeira vez o que era Sushi e demorou quase 10 anos para abrir 
o primeiro restaurante japonês em Belo Horizonte. Naquela época, 
as pessoas achavam que eu era louca por comer peixe cru. Foi uma 
experiência incrível para eu aprender em primeira mão sobre todas 
as diferenças culturais entre mim e meus colegas de escola. Isso me 
fez questionar muitas coisas em minha própria cultura: algumas 
coisas eu fiquei ainda mais segura após refletir, outras me fizeram 
mudar completamente.
 
Um dos aspectos interessantes do meu tempo lá foi que eu tive 
que aprender a ser diferente e aceitar que nem todos concordariam 
com minhas escolhas na vida. Naquela época, quase todos que iam 
para a EABH ou estavam lá desde o jardim de infância ou haviam 
se mudado de um país diferente. Era muito incomum para alguém 
como eu, uma brasileira residente em Belo Horizonte, de repente 
começar a estudar lá. Meus pais passaram alguns anos morando 

no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, e acharam que seria 
interessante para mim e minha irmã termos essa experiência... mas 
meus outros familiares questionaram muito a escolha dos meus 
pais. Falou-se muito sobre a escola não nos preparar para entrar 
na universidade no Brasil por meio de vestibulares. Havia também 
o medo de que minhas habilidades na língua portuguesa fossem 
prejudicadas, ou que eu começasse a misturar as línguas. Hoje é fácil 
falar sobre esses assuntos porque mesmo depois de mudar para 
outra escola internacional acabei sendo aceita na UFMG para cursar 
medicina. É uma das universidades mais difíceis de entrar, então 
ninguém questiona a escolha dos meus pais hoje em dia, mas ainda 
me lembro de me sentir insegura por ser diferente. Sempre há muita 
pressão da sociedade para que todos pensem e ajam da mesma 
forma, mas acredito plenamente em seguir o seu coração e, graças a 
essa experiência, sei que realmente podemos fazer isso acontecer se 
confiarmos em nós mesmos e trabalharmos duro.

Sou muito grata pelo tempo que passei na EABH e ainda tenho 
muitos amigos queridos que estão espalhados pelo mundo desde 
o meu tempo lá. Estou muito animada para meus dois filhos se 
juntarem à comunidade em breve.”
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 ENVOLVIMENTO DO ALUMNI

Em 2020-2021, os alumni da EABH exerceram papéis 
de liderança ao se voluntariar para compartilhar a sua 
experiência na universidade com alunos do upper school 
através de oficinas organizadas pelo Comitê de Orientação 
ao ensino superior. 

Compartilhar dicas para a preparação para a universidade 
assim como informações importantes sobre a sua 
experiência universitária com os alunos do upper school 
é apenas uma das formas com que ex-alunos têm 
permanecido conectados com a EABH.

Em 2020-2021, Luisa Pereira (Class of ‘18), Giovanna Barreto 
(Class of ‘19), Lorena Ragonesi (Class of ‘20) conversaram 
com os nossos alunos do 9º ano do ensino fundamental 
e 1º ano do ensino médio sobre a preparação para a 
universidade e dicas importantes sobre como se preparar 
com antecedência no G9 e G10. 

Maria Fernanda C. (Class of ‘18), Luisa Pereira (Class of ‘18), 
Nazareno Clemente (Class of ´17), Danielle Torchia (Class 
of ´11), Bianca Zancanela (Class of ´17) e Felipe Lima (Class 
of ´18) conversaram com os nossos alunos do 3º ano do 
ensino médio sobre as suas experiências atuais e passadas 
na universidade.

Na EABH, temos diversas iniciativas para permanecermos 
conectados com o nosso alumni (ex-alunos). Aqui estão algumas 
formas como fortalecemos e ampliamos estes relacionamentos:

PERMANECENDO CONECTADOS
COM O NOSSO ALUMNI  

OPORTUNIDADES PARA COMPARTILHAR 
HABILIDADES PROFISSIONAIS COM A ESCOLA

FUNDRAISING 

Diana Bracarense (Class of ´00), artista e professora de 
artes, realizou uma oficina de pintura na nossa Festa de 
Fim de Ano Virtual. 

À medida que o alumni tem acompanhado os projetos 
de modernização que têm sido realizados na EABH, os ex-
alunos da EABH têm se mostrado ansiosos para contribuir 
para o EABH Future Program e apoiar a construção do 
Plano Diretor da EABH como uma forma de assegurar a 
experiência da EABH para futuras gerações!
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CONSTRUINDO O NETWORK EABH ATRAVÉS DO NOSSO ALUMNI CONNECTION NEWSLETTER

Em 2020-2021, além do grupo de facebook do EABH 
Alumni que conta com 226 membros, lançamos o 
Alumni Connection Newsletter, como uma forma de nos 
mantermos conectados aos nossos ex-alunos e alimentar 

o network da EABH. Neste informativo periódico, 
compartilhamos com os nossos ex-alunos notícias sobre 
a EABH e oportunidades para que o alumni se engaje 
com a nossa comunidade.

PERMANECENDO CONECTADOS
COM O NOSSO ALUMNI  

https://www.facebook.com/groups/6667298222/
https://www.facebook.com/groups/6667298222/
https://eabh.typeform.com/to/zMvQEMPy
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OPORTUNIDADES DE COMPARTILHAR A SUA EXPERIÊNCIA NA EABH VIA VÍDEO

Guilherme Brumer (Class of ‘07) e Renata Mendes (aluna da  EABH de 1996-1999) participaram de uma série de 
depoimentos em vídeo. Rafael Gropen (Class of ‘20), Gustavo Belluco (Class of ‘18), Giovanna Barreto (Class of ‘19), e 
Isabella Padilha (Class of ‘20) participaram dos nossos vídeos sobre atividades extracurriculares e AP.

PERMANECENDO CONECTADOS
COM O NOSSO ALUMNI  

WATCH THE VIDEO! WATCH THE VIDEO!

WATCH THE VIDEO! WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/aD3pyTps7og
https://youtu.be/aD3pyTps7og
https://youtu.be/H-X6CA7TeyI
https://youtu.be/H-X6CA7TeyI
https://youtu.be/k5LDGljdIHE
https://youtu.be/k5LDGljdIHE
https://youtu.be/NAgaH1u9KvU
https://youtu.be/NAgaH1u9KvU
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EABH READS

Durante o mês de abril, comemoramos o EABH Reads 
2021. Para comemorar o Dia Internacional do Livro, a 
EABH teve 2 dias dedicados aos nossos leitores, utilizando 
atividades, vídeos e, claro, contação de histórias para 
conscientizar sobre a importância da leitura.

Nos dois dias, a comunidade participou de uma atividade 
D.E.A.R (Drop Everything and Read) em toda a escola. As 
famílias foram convidadas a participar da leitura das 10h 
às 10h20 ao vivo via Zoom.

No dia 22 de abril, Dia da Terra, tivemos a oportunidade 
de nos reunir com o autor americano Eric Litwin, de 
“Pete the Cat”, participando de uma apresentação ao 
vivo do livro. Foi uma ótima experiência para todos nós! 
Tivemos a oportunidade de nos conectarmos e nos 
divertimos muito! Além disso, a Ms. Débora Zayerz, nossa 
bibliotecária, leu o livro vencedor do Prêmio Caldecott 
2021 para nossos alunos.

No dia 23 de abril, durante o Dia Internacional do Livro, 
nossos alunos se fantasiaram de seu personagem favorito 
e participaram de diversas atividades para demonstrar o 
amor pela leitura. Também tivemos um convidado muito 
especial: o premiado autor brasileiro, Otavio Junior, ao 
vivo para uma visita em língua portuguesa.

Foi um grande evento para reforçar nossa crença na 
importância da leitura e como os livros podem mudar 
vidas e o mundo.

Eric Litwin e Otávio Júnior foram os nossos palestrantes convidados 
durante a semana do EABH Reads 2020/2021.
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Durante este ano de ensino remoto, realizamos alguns de nossos 

eventos tradicionais, como a Mostra Internacional de Comida e o 

Show de Talentos online. Em outros momentos, transformamos  

ocasiões de retirada de livros e materiais em um evento drive 

thru como a comemoração do Dia das Crianças, onde as crianças 

puderam vir ao drive thru fantasiadas de Halloween, assim como 

na hora da entrega dos livros e materiais no início de ano,  onde 

Hawkie the Hawk, e funcionários da EABH apareceram em 

grande número para dar as boas-vindas aos alunos e acenar 

para eles a medida que passavam com seus carros.

Esses movimentos pequenos, porém, inovadores contribuíram 

para fortalecer nosso espírito comunitário e matar as saudades 

em um momento que tanto precisávamos uns dos outros! No 

final do ano, conseguimos organizar uma Festa Junina presencial 

com os alunos e funcionários do PK e KNDG que estavam no 

campus, e criamos um Filtro da Festa Junina para comemorar 

com o resto da nossa comunidade que estava online. Também 

tivemos a oportunidade de realizar a formatura do nosso 

Kindergarten, presencial.

DRIVE THRU NO INÍCIO DO ANO

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
STUDENT ACADEMICS  S
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SHOW DE TALENTOS
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FESTA JUNINA
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MOSTRA INTERNACIONAL DE COMIDA
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AULAS DE ARTE, TEATRO E MÚSICA

As Artes são parte essencial da Educação na EABH. As 
aulas de teatro, música e artes visuais ajudam os alunos a 
ver o mundo ao seu redor de novas maneiras e promovem 
a criatividade, o pensamento crítico e a sensibilidade 
estética. Durante o Programa EABH Online, os alunos 
continuaram a trabalhar em apresentações, composições 
musicais e peças de arte. As Artes durante a pandemia 

ganharam um significado ainda mais especial para nossa 
comunidade por sua capacidade de dar sentido às nossas 
vidas e nos ajudar a entender o mundo, expressar nossos 
sentimentos e acalmar nossos corações.

Vejam aqui alguns dos trabalhos dos nossos alunos através 
da Galeria da Feira de Artes Virtual.

EABH ARTS FAIR 2021 - HUB

PK VISUAL ARTS

G2 VISUAL ARTS

G5 VISUAL ARTS

G8 VISUAL ARTS

G6 DRAMA

G9 DRAMA

PK MUSIC

G2 MUSIC

G5 MUSIC

G10 MUSIC

G11 VISUAL ARTS

KINDER VISUAL ARTS

G3 VISUAL ARTS

G6 VISUAL ARTS

G9 VISUAL ARTS

G7 DRAMA

G10 DRAMA

KINDER MUSIC

G3 MUSIC

G8 MUSIC

G12 VISUAL ARTS

G1 VISUAL ARTS

G4  VISUAL ARTS

G7  VISUAL ARTS

G10  VISUAL ARTS

G8 DRAMA

G11 DRAMA

G1 MUSIC

G4 MUSIC

G9 MUSIC

https://hubs.mozilla.com/eQ4VPuU/eabh-arts-fair-2021-hub
https://hubs.mozilla.com/UvV9qAp/eabh-arts-fair-2021-pk-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/DULNx3f/eabh-arts-fair-2021-g2-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/dJ9mTDr/eabh-arts-fair-2021-g5-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/vPXe76L/eabh-arts-fair-2021-g8-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/9i7JUT9/eabh-arts-fair-2021-g6-drama
https://hubs.mozilla.com/XUEvkPn/eabh-arts-fair-2021-g9-drama
https://hubs.mozilla.com/Ru8U8yv/eabh-arts-fair-2021-pk-music
https://hubs.mozilla.com/NMFZhrN/eabh-arts-fair-2021-g2-music
https://hubs.mozilla.com/TAaDPpj/eabh-arts-fair-2021-g5-music
https://hubs.mozilla.com/9ELzm7x/eabh-arts-fair-2021-g10-music
https://hubs.mozilla.com/XcLR9a5/eabh-arts-fair-2021-g11-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/Jv6fz45/eabh-arts-fair-2021-kinder-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/7Z32exi/eabh-arts-fair-2021-g3-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/VqwrVdV/eabh-arts-fair-2021-g6-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/Lf4weac/eabh-arts-fair-2021-g9-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/gm5WFwt/eabh-arts-fair-2021-g7-drama
https://hubs.mozilla.com/XckbZZD/eabh-arts-fair-2021-g10-drama
https://hubs.mozilla.com/QNt9Bat/eabh-arts-fair-2021-kinder-music
https://hubs.mozilla.com/pRWoTQz/eabh-arts-fair-2021-g3-music
https://hubs.mozilla.com/o3LHEym/eabh-arts-fair-2021-g8-music
https://hubs.mozilla.com/e7QNpDM/eabh-arts-fair-2021-g12-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/JoA3xAc/eabh-arts-fair-2021-g1-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/ZStwApL/eabh-arts-fair-2021-g4-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/8RhMB4u/eabh-arts-fair-2021-g7-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/foDdviJ/eabh-arts-fair-2021-g10-visual-arts
https://hubs.mozilla.com/QHo6SA6/eabh-arts-fair-2021-g8-drama
https://hubs.mozilla.com/dt5sXKs/eabh-arts-fair-2021-g11-drama
https://hubs.mozilla.com/DeQTiEu/eabh-arts-fair-2021-g1-music
https://hubs.mozilla.com/SbbZ3uZ/eabh-arts-fair-2021-g4-music
https://hubs.mozilla.com/FGyRBNN/eabh-arts-fair-2021-g9-music
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ARTES VISUAIS - UPPER SCHOOL

Durante as aulas online de Artes Visuais, os alunos do Upper 
School criaram diferentes obras explorando as seguintes 
unidades - História da Arte, Processo Criativo, Elementos e 
Princípios do Design - e expressaram seus sentimentos e 
emoções durante este período de pandemia, com pintura 
em aquarela, desenho, arte digital e misto técnicas.

Alguns trabalhos representaram autorretratos e celebraram 
a vida, enquanto outros refletiram uma escuridão ou 
meditação sobre a morte. Algumas obras representativas 
nos transportaram para um lugar específico, e algumas 

obras abstratas transmitiram um humor ou estado de 
espírito distinto. Passando pela quarentena, alguns alunos 
retrataram como era o isolamento e a solidão, enquanto 
outros retrataram cenas sociais ansiadas de um período 
pré-pandemia.
  
A arte aqui retratada considerou não apenas a qualidade e 
criatividade da Arte, mas também as fascinantes histórias 
de fundo que as acompanham conectando as Obras Visuais 
e suas reflexões através de auto-reflexões com palavras.

G6 ART G7 ART G8 ART G9 ART G10 ART G11 ART G12 ART

https://spark.adobe.com/video/F8fIZLWJaT3ct
https://spark.adobe.com/video/n3cjEyVjZSiO1
https://spark.adobe.com/video/sT1ejAGsPEKTS
https://spark.adobe.com/video/VUO0EsFhKJ69c
https://spark.adobe.com/video/x0IpWMMmi3SdJ
https://spark.adobe.com/video/w51q2VaAxNk1J
https://spark.adobe.com/video/G3h58cdZQ3iB9
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ARTES VISUAIS - LOWER SCHOOL

Nosso programa de artes do Ensino Fundamental trabalhou 

com abordagens criativas para a exploração de materiais, 

desenvolvendo habilidades técnicas e analíticas e usando a 

arte para o bem-estar. Continuamos a documentar e explorar 

o processo criativo, trabalhamos com materiais tradicionais 

como grafite, tinta e pintura, mas também usamos materiais 

da casa (incluindo fazer massinha de modelar caseira, construir 

com objetos encontrados e reciclados, etc.).

Os alunos se conectaram uns com os outros por meio de 

sessões de estúdio online e também apoiaram uns aos 

outros por meio de críticas e feedback de colegas de forma 

verbal e escrita.

Também aproveitamos essa oportunidade para explorar 

mais possibilidades nos processos e mídias de criação de arte 

digital, experimentando com fotografia digital e edição de 

fotos, animação, design gráfico, ferramentas de apresentação 

e layout gráfico e pintura digital.

Os alunos aprenderam sobre a arte e a cultura de civilizações 

antigas e artistas contemporâneos e usaram suas próprias 

experiências e os elementos e princípios do design para 

analisar e responder às obras de outros.

Os alunos também exerceram a escolha, seja no conteúdo do 

trabalho que produziram, na escolha do material, na escolha 

da direção da aprendizagem e nas habilidades e conteúdos 

que abordamos em cada série ao longo do ano letivo.

Embora o trabalho on-line traga desafios únicos para um 

assunto prático como a arte, 2020-21 foi um ano produtivo e 

inovador na arte do Ensino Fundamental.
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MÚSICA

As aulas de Música Online contemplaram diversas 
atividades. Utilizamos ferramentas como Google Classroom, 
Zoom, SeeSaw, Youtube, Song Maker, Beat Maker; e 
diferentes softwares de edição e mixagem. Abrangemos 
uma ampla gama de temas musicais em aulas síncronas, 
praticando “ao vivo” com os alunos, bem como gravando 
vídeos e áudios para atividades assíncronas. Trabalhamos 
muito com materiais encontrados em casa, para que os 
alunos que não tivessem acesso a instrumentos de verdade 

pudessem ser incluídos. A colaboração também foi um foco, 
embora separados por causa da pandemia, trabalhamos 
em colaborações via vídeo e performances virtuais em 
grupo. Vídeos de colaboração em grupo e individuais 
foram compilados para a Feira de Artes, que aconteceu 
virtualmente por meio de uma galeria virtual interativa.

WATCH THE VIDEO!WATCH THE VIDEO!WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/nv09t-8PcQA
https://youtu.be/nv09t-8PcQA
https://youtu.be/Zs7NEcHuxz0
https://youtu.be/Zs7NEcHuxz0
https://youtu.be/dX3a-7LTSbE
https://youtu.be/dX3a-7LTSbE


ANNUAL REPORT
2020 / 202138

ARTES
ARTSA

TEATRO

Apesar da situação atípica que enfrentamos durante a 

pandemia de Covid-19, tivemos uma experiência online 

incrível. Pudemos criar comerciais, peças de teatro e 

desenvolver o conhecimento e as habilidades de atuação 

dos alunos. A Feira de Arte foi uma consagração do nosso 

trabalho árduo e estamos felizes em compartilhar um pouco 

do trabalho deles com vocês! Também criamos informativos 

para falar sobre nosso trabalho!

 “ACAMPANDO” - G6

WATCH THE VIDEO!

“SUPER HEROIS EM TERAPIA” - G9

WATCH THE VIDEO!

 “O MUNDO DA MODA” - G11

WATCH THE VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=9eGhnKuhV4Y
https://www.youtube.com/watch?v=9eGhnKuhV4Y
https://youtu.be/Czb9q9mQH9k
https://youtu.be/Czb9q9mQH9k
https://youtu.be/DMRVBxMBGxw
https://youtu.be/DMRVBxMBGxw
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CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS ATLETAS 

O fato de termos aulas online não conteve o nosso espírito 
escolar e a nossa perseverança como atletas. Em outubro, 
realizamos uma PEP Rally virtual, seguida pelo primeiro 
High Five Virtual Sports Challenge. Em junho, realizamos 

a nossa cerimônia de premiação dos atletas. Diferentes 
tempos… diferentes formas… o mesmo incrível espírito 
escolar!

GUILHERME D.

BEST ALL-AROUND ATHLETE
BOYS SOCCER MVP

BOYS BASKETBALL MVP

SOFIA P.

SCHOOL SPIRIT AWARD

GABRIELA F.

GIRLS SOCCER MIP 
GIRLS BASKETBALL MVP

ANNA FLÁVIA E.

GIRLS SOCCER MVP

CAETANO C.

ROOKIE OF THE YEAR
BOYS FUTSAL MVP

JÚLIA L.

GIRLS BASKETBALL MIP
GIRLS VOLLEYBALL MIP

LUCAS C.

ATHLETIC DEDICATION AWARD
BOYS VOLLEYBALL MVP
BOYS BASKETBALL MIP

JOHN G.

BOYS VOLLEYBALL MIP
BOYS FUTSAL MIP

CARLOS EDUARDO P.

HIGHEST GPA

EDWARD M.

BOYS SOCCER MIP
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Nos dias 1 e 2 de Outubro, os nossos alunos atletas 
participaram do primeiro High Five Virtual Sports 
Challenge. Jogando contra outras quatro escolas 
internacionais da AASB (PASB - Pan American School 
of Bahia, Nations in Brasilia, EAR - Escola Americana do 
Rio de Janeiro e PASPOA- Pan American School of Porto 
Alegre), os alunos competiram em desafios adaptados de 
futebol e basquete. O evento foi transmitido ao vivo pelo 
YouTube e participaram cerca de 100 alunos e alunas. Os 
nossos Mighty Hawks terminaram em 3° lugar no futebol 

masculino, 2° lugar no futebol feminino e em 1º lugar no 
basquete masculino e feminino! Parabéns, Hawks!
 
Atletas que tiveram reconhecimento
pela sua excelente performance:

Gabriela F. Basquete
Guilherme D. Futebol e Basquete
Ana Flavia E. Futebol

DESAFIO VIRTUAL HIGH FIVE
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CONVIDADOS

Receber convidados especiais para conversar com os 
alunos na sala de aula é uma parte importante da educação 
na EABH. Acreditamos que a integração entre experiências 
de vida e o currículo torna o aprendizado mais significativo 
para os alunos. A utilização de tecnologias ao vivo e 
webinars são formas inovadoras de trazer o mundo e as 

suas possibilidades de aprendizado para dentro das nossas 
salas. Isso aumenta o significado das oportunidades de 
educação assim como o acesso a diferentes pessoas da 
nossa sociedade como uma fonte contínua de aprendizado. 
Aqui estão alguns convidados que visitaram as nossas salas 
virtualmente ao longo do ano:

Grade:  G1
Convidado: Mr. Ian Johnson de Joanesburgo, 
 Africa do Sul. Ele é um fotógrafo de 
 vida selvagem e guarda florestal.
Unidade:  Quem somos 
Descrição:  O Mr. Ian compartilhou a sua expertise 
 sobre todos os tipos de animais 
 selvagens dos países ao redor do 
 mundo que ele visitou.
 

Grade:  G2
Convidado: Ms. Roberta Coelho, Gerente de 
 Marketing da EABH e Mr. Emmerson 
 Carvalho, Banco Central.
Unidade:   Como nos organizamos (discussões 
 sobre os papéis e responsabilidades 
 dos consumidores, produtores, oferta 
 e demanda, marketing e publicidade).
Descrição:    Ms. Roberta e Mr. Emmerson 
 conversaram com os alunos sobre 
 a importância do pensamento crítico, 
 assim como trouxeram informações 
 importantes sobre os seus trabalhos 
 e desafios diários. Ambos os 
 palestrantes trouxeram luz sobre 
 questões que impactam a todos nós 
 individualmente e como comunidade 
 no mercado, bem como por que as 
 instituições financeiras desempenham 
 um papel vital na sociedade.

Grade:  G2
Convidado:  Mr. Marcelo Fontes, arquiteto
Descrição:  Mr. Marcelo contou sobre o processo 
 de renovação do Estádio do Mineirão: a 
 energia solar que é gerada pelo estádio, 
 a razão pela qual foi construído de 
 forma oval, e como os fundos para apoiar 
 a mais recente renovação foram captados. 
 

Grade:  G4
Convidado:  Mr. Vilfredo Schurmann da Família 
 Schurmann, família exploradora e 
 pioneira que tem velejado pelo mundo 
 nos últimos 36 anos. 
Unidade:  Exploração e como isso nos leva a 
 novas descobertas e entendimentos.
Descrição:  O Mr. Vilfredo compartilhou com o G4 
 a importância de ter um sonho e 
 marcar uma data para realizá-lo.
 Também conversou com a turma 
 sobre o projeto que a Família está 
 desenvolvendo em parceria com o 
 Programa das Nações Unidas para 
 o Meio Ambiente (PNUMA), que lidera 
 um movimento mundial para trazer 
 consciência global e soluções para 
 os desafios oceânicos. O projeto 
 chama-se “Voz dos Oceanos”, que além 
 de incluir uma expedição, visa combater 
 o lixo plástico nos oceanos.
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Grade:  G4
Convidado:  Ms. Marina Kink - junto com o seu 
 marido Amyr Klink e suas 3 filhas, 
 Marina participou de uma incrível 
 expedição para a Antártica.
Unidade:   Exploração e como isso nos leva a 
 novas descobertas e entendimentos.
Descrição:  Ms. Marina respondeu a várias 
 perguntas feitas pelos nossos alunos 
 e compartilhou muitos conselhos 
 interessantes sobre a observação da 
 natureza, e também conversou com 
 os nossos alunos sobre as experiências 
 pessoais que inspiraram os seus livros 
 “Vamos dar a volta ao mundo?” e 
 “Férias na Antártica”.
 
 
Grade:  G4
Convidado: Danilo Bayão, advogado, maratonista, 
 músico e deficiente visual
Unidade:   As causas dos desafios e como eles 
 nos forçam a ser mais inovadores, nos 
 arriscar e superar os desafios. 

Grade:  G5
Convidado: Melina Las Casas, fundadora da ONG 
 Refúgio das Letras
Descrição:  A Ms. Melina compartilhou sua história 
 inspiradora como fundadora da 
 organização social Refúgio das Letras, 
 que visa ensinar a língua portuguesa 
 a refugiados haitianos a fim de 
 permitir que eles se comuniquem e se 
 adaptem melhor à sua nova vida no 
 Brasil, à cultura e à comunidade.

 Grade:  G8
Convidado:  Mr. Luis Barros, especialista 
 em planejamento urbano da URBEL 
 (Companhia Urbanizadora de Belo 
 Horizonte).
Aula:   Geografia do currículo brasileiro 
Descrição:  A turma estava trabalhando no tema 
 de planejamento urbano e o Mr. Luis 
 compartilhou um pouco da sua 
 experiência na área.
 

Grade:  G12
Convidado: Mr. Bruno da Matta Machado,
 CEO da Tailor.
Aula:  Empreendedorismo
Descrição:  O Mr. Bruno conversou com os 
 alunos sobre a sua experiência 
 profissional e também sobre  Marketing 
 e Recursos Humanos, que foram temas 
 que abordaram muito durante as aulas 
 de empreendedorismo. 
 

Grade:  G12
Convidado:  Dra. Stephanie Shelton
Aula: AP Pesquisa
Descrição:  Como os alunos têm que conduzir uma 
 pesquisa independente para esta aula, 
 a Dra. Stephanie conversou com os 
 alunos sobre pesquisa qualitativa vs. 
 quantitativa. Este conteúdo está 
 diretamente relacionado ao projeto 
 final que os alunos precisam escrever, 
 assim como a pesquisa que embasa
 o projeto.



ANNUAL REPORT
2020 / 202143

LIDERANÇA

CIDADANIA GLOBAL
GLOBAL CITZENSHIPG

COMMUNITY AWARDS WORKSHOP COM MYRON DUECK

DIA DE LIDERANÇA

O Dia de Liderança no ano de 2020/2021 foi realizado online. 

Todos os líderes estudantis envolvidos nos Grupos de Liderança 

Estudantil da EABH (Conselho Estudantil, National Honor 

Society, Modelo das Nações Unidas, Daily Hawk, Conselho de 

Liderança Atlética Estudantil, Clube de Debate, Mu Alpha Theta 

e GIN) participaram no Dia da Liderança via Zoom, quando 

aprenderam e discutiram sobre emoções positivas, engajamento, 

relacionamentos e conquistas por meio de exercícios divertidos e 

significativos. O Dia de Liderança é uma das formas como a EABH 

prepara líderes para o século 21.

FEEDBACK DOS ALUNOS:

“Foi melhor que no ano passado, porque foi mais interativo”;

“Foi muito interessante aprender o que significa ser líder e pensar sobre os tipos de líderes”;

“Foi importante pensar sobre como estabelecer prioridades na vida”;

“Foi muito bom ter contato com alunos e professores que não vemos com frequência, me senti próximo de todos”;

“Às vezes precisamos pensar fora da caixa para poder nos comunicar com as pessoas, porque elas pensam diferente de nós”;

“Precisamos ser líderes positivos”;

“É importante pensar sobre como devemos nos comunicar com a turma e com toda a comunidade escolar

  na hora de resolver problemas”.

Em abril, Myron Dueck, palestrante 

internacional e autor de “Grading 

smarter, not harder” e “Giving 

students a say”, participou de uma 

apresentação interativa com nossos 

alunos do Upper School sobre 

“COVID, Restrição, Criatividade 

- Olhando para o futuro em um 

momento muito desafiador”. 

Em sua apresentação, ele falou 

sobre como as mudanças que a pandemia trouxe em nível 

global e individual. Ele convidou os alunos a olhar para os 

limites e restrições impostas pela pandemia de um ponto 

de vista positivo e criativo, oferecendo uma visão divertida, 

otimista e instigante de uma experiência mais difícil.

Realizamos a nossa 5ª Premiação da Comunidade Escolar 

virtualmente… Porque nunca deixaríamos essa importante 

data passar sem celebrar a Comunidade da EABH!

WATCH THE VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=4fKwAXS6bUc
https://www.youtube.com/watch?v=4fKwAXS6bUc
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PSICÓLOGAS ESCOLARES ESCOLA PARA PAIS

ADVISORY

Estamos sempre em busca de formas criativas e inovadoras para acolher e cuidar da nossa comunidade. Nossa abordagem 
é personalizada e holística.

As psicólogas escolares da EABH estão sempre 
comprometidas em oferecer um programa preventivo e que 
dê a cada aluno em nossa escola o apoio necessário para 
crescer e aprender em um ambiente seguro.
 
Ao longo do ano letivo 2020-2021, nossas psicólogas escolares 
permaneceram prontas e disponíveis para fornecer a toda a 
comunidade o apoio necessário para passar por essa situação 
desafiadora. Os alunos tiveram a liberdade de procurar uma 
das psicólogas para compartilhar quaisquer experiências ou 
emoções que os estivessem incomodando no momento. 
Eles também foram encaminhados pelos professores 
quando estes perceberam algum comportamento diferente 
do habitualmente manifestado pelo aluno.
 
Além disso, a escola adota programas específicos de 
apoio socioemocional, como o Second Step Program, dos 
Estados Unidos. Second Step é um programa baseado nas 
pesquisas mais atuais no campo da Psicologia Social e do 
desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes, cujo 
objetivo é promover o desenvolvimento socioemocional, 
segurança e bem-estar de alunos da Educação Infantil ao 5º 
ano do Ensino Fundamental.

É um programa criado pelas nossas psicólogas escolares 
para promover um ambiente em que os pais possam 
compartilhar suas experiências e serem auxiliados pelas 
psicólogas escolares da EABH nesta importante tarefa de 
criar os filhos. Tivemos dois encontros virtuais de escola e 
pais durante 2020/2021.
 

Os alunos do G6 ao G12 contam ainda com um professor 
orientador - “Advisor” - que acompanha o grupo ao longo 
dos anos e oferece ajuda em diversas esferas, como 
resolução de conflitos, gestão do tempo e habilidades 
organizacionais, planos de carreira, habilidades de 
comunicação e muito mais. Durante o Advisory, os 
alunos podem esclarecer dúvidas sobre a escola e seus 
estudos, expressar-se, compartilhar seus pensamentos e 
sentimentos em um espaço seguro. O Advisory fornece um 
espaço fora da sala de aula para se envolver em discussões 
e atividades significativas com colegas e professores, o que 
permite que eles se conheçam melhor.

WATCH THE VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=GggmAJERXlA
https://www.youtube.com/watch?v=GggmAJERXlA
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Como parte de um esforço coletivo para promover a conexão e 

o bem-estar da comunidade, a lower e upper school iniciaram 

duas atividades divertidas e com foco na socialização via zoom. 

As atividades consistiram de ótimas oportunidades para os 

alunos interagirem com alunos de outras séries, se conectarem 

através de interesses comuns e fazerem novos amigos, além de 

uma oportunidade para os professores reverem alguns de seus 

ex-alunos e vice-versa.

ALMOÇO SOCIAL SUPERVISIONADO NO UPPER SCHOOL  - 

um horário via zoom de almoço aberto a alunos e professores 

que desejam interagir durante o horário de almoço, com 

convidados especiais.

WELLNESS WEDNESDAYS NO LOWER SCHOOL - um horário 

entre as 14h00 e 15h00 aberto a alunos e professores que 

queiram interagir uns com os outros sobre um tema.

DATA      ATIVIDADE     LÍDERES   DESCRIÇÃO 
 
 24 de março Jogos Claudio & Sandro Durante o nosso primeiro encontro, vamos jogar jogos e nos divertir juntos! 
   Prepare-se para encontrar os seus amigos e passar um tempo especial com eles!

31 de março Jogos e arte Equipe do PK  Estamos planejando oferecer alguns jogos, arte através de Mandalas e nos 
   divertir desenhando letras! Traga a sua criatividade e se junte a nós! 

7 de abril Compartilhe o seu Mr. Matt As crianças puderam passar bastante tempo com os seus cachorros esse ano. 
 cachorrinho  Para a atividade desta semana, traga o seu cachorro para a escola! Nesta 
   sessão, você poderá se inscrever para descrever o seu cão para todas as 
   pessoas reunidas.
 
14 de abril Compartilhe o seu Ms. Cíntia Crianças adoram mostrar os seus brinquedos e contar sobre eles! Hoje é o dia! 
 brinquedo  Traga o seu brinquedo preferido, nos conte sobre ele e vamos brincar juntos! 

28 de abril Mexa o seu corpo Ms. Luiza Grossi e Junte-se a nós para uma tarde cheia de sorrisos! Abra um espaço, traga a sua 
  Ms. Ana Cândida garrafa de água e esteja preparado para mexer o seu corpo! 

5 de maio Disney Ms.Vivi, Ms.Ana  Vai ser uma tarde muito especial da Disney! Traga a sua alegria e imaginação 
  & Mr. Bruno e se junte a nós!! Venha vestido como o seu personagem preferido da Disney, 
   e se quiser podemos jogar alguns jogos juntos como: Diney Trivia,Perguntas e 
   Fatos variados sobre a Disney, Aponte as diferenças e “Just dance”!

12 de maio Leitura Mr. Matt O Mr. Matt lerá alguns livros interessantes do Epic. Você pode ler junto com ele 
   se quiser. Ele lerá “Monkey With a Toolbelt” e “Weird But True Facts About the 
   Weather”. Venha, relaxe e curta!

19 de maio Malabarismo Mr. Matt Existem vários passos para aprender a fazer malabarismo. Junte-se ao Mr. Matt 
   enquanto ele ensina todos os passos necessários para juntá-los e se tornar 
   um malabarista! Aprender um ou dois dos passos é um ótimo começo. É 
   necessário errar centenas de vezes antes de ter sucesso. Ainda assim é divertido!

26 de maio Contação de História Mr. Petersen Leitura da História “The Missing Piece”

ATIVIDADES DO WELLNESS WEDNESDAY
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ESPANHOL E CHINÊS

CAMPANHA DE APOIO À COMUNIDADE DEVIDO A COVID

DOAÇÃO DE TENDAS PARA O AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Na EABH, nossos alunos aprendem quatro línguas diferentes. Além de Inglês e Português, os alunos também têm aulas de 

Espanhol e Chinês. As aulas de Espanhol para alunos do 6º ano à 1ª série do Ensino Médio são divididas em diferentes níveis, 

de acordo com a proficiência. As aulas de Mandarim acontecem da 2ª  à 3ª série do Ensino Médio.

A Cidadania Global é um dos 5 Pilares da EABH. Isso significa estar 

ciente das diferentes realidades que compõem nosso mundo social 

e entender nosso papel em contribuir para a criação de um futuro 

melhor para todos.

Nesse sentido, a EABH organizou uma campanha em toda a escola 

para apoiar as comunidades vizinhas cujas vulnerabilidades foram 

agravadas devido à pandemia de COVID-19. Por meio da generosidade 

e do poder de nossa comunidade, a EABH arrecadou centenas de 

alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, máscaras de 

proteção e produtos de limpeza que foram direcionados a famílias 

carentes por meio de nossa parceria com organizações locais e 

escolas públicas de educação infantil em nossa região. Agradecemos 

imensamente a todas as famílias e funcionários que contribuíram.

A EABH fez uma doação de duas tendas para o ambulatório público 

Orestes Diniz, que atende pacientes com doenças infectocontagiosas. 

As tendas são utilizadas para dar abrigo e segurança aos pacientes e 

profissionais de saúde que trabalham em áreas externas dedicadas 

a minimizar os riscos de transmissão da COVID-19. Esse ambulatório 

administrado pelo Hospital das Clínicas da UFMG faz parte do Sistema 

Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte e atende centenas de 

pacientes diariamente.

INICIATIVAS SOCIAIS
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Como parte do nosso compromisso com a escola e com 
a comunidade, os alunos da EABH são encorajados a 
desenvolverem iniciativas voluntárias que irão gerar um 
impacto positivo para os membros da comunidade, assim 
como para o aprendizado dos alunos. Apesar das restrições 
para o contato presencial, os alunos da EABH contribuíram com 
mais de 500 horas de trabalho voluntário para a escola e com a 
comunidade em 2020/2021 de diversas formas: 

. Criação do projeto Loft - “Lideranças do amanhã” -
 oficinas e conselhos para inspirar a liderança 
. Ajuda com os afazeres da casa 
. Limpeza de uma praia
. Entrega de cestas básicas para comunidades vulneráveis
. Aulas particulares para irmãos de matemática, inglês e futebol 
. Trabalho voluntário na igreja local 
. Trabalho voluntário na escola de equitação
. Ensino de Judô para alunos com síndrome de down 
. Confecção de um vídeo para criar consciência sobre o meio   
 ambiente na sua comunidade 

. Escrita de cartas anônimas e sinceras que pretendem oferecer 
 apoio para aqueles que estão passando por um momento
 difícil - parceria com a ONG Letters to Strangers
 (www.letterstostrangers.com).
. Projetos do GIN como o Projeto Valentina e o Projeto Good News
. Projetos do NHS como o Papai Noel dos Correios
 e Páscoa Solidária
. Projetos do Mu Alpha Theta de tradução para o português da
 matemática Eureka 

“O objetivo do nosso projeto é estimular e ensinar habilidades de 
liderança para crianças e adolescentes por meio de lives, oficinas, 
atividades e qualquer outro método educativo escolhido pelo 
grupo. Em nossa prática, utilizamos principalmente nosso site e 
Instagram para dar vida aos nossos projetos. Confiamos muito 
em lives, reels, posts, vídeos e workshops.” 

Luma B., G11
Que desenvolveu o projeto Loft com colegas.

“Toda essa experiência que tive este ano me mudou. Isso me 
tornou mais responsável, mais compreensivo e um melhor 
comunicador do que antes, entre vários outros aprendizados.” 

Caetano T., G11
Que ensinou Judô via zoom para 8 alunos com Síndrome de 
Down durante a pandemia com colegas do Minas Tênis Clube.

PROJETOS E INICIATIVAS DE SERVIÇO COMUNITÁRIO
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MUN - MODEL UNITED NATIONS GIN - GLOBAL ISSUES NETWORK 

O MUN de 2020-2021 foi um pouco diferente, mas ainda 
assim emocionante. Visto que estivemos nas aulas online 
durante todo o ano, nossas reuniões e conferências 
também foram online. Ainda assim, o clube permaneceu 
engajado e dedicado a aprender e expandir seus 
conhecimentos sobre a terminologia e o debate do MUN.

Tivemos pequenas conferências online que foram 
um sucesso e realmente ajudaram nossos delegados 
a melhorar suas habilidades de oratória e debate em 
público. Além disso, Ester F. e o Carlos tiveram a incrível 
oportunidade de participar da conferência BRAMUN 2021 
como presidentes de comitês. Mesmo que a conferência 
também tenha sido online, ainda aprendemos muito e, 
claro, nos divertimos muito.

Em adição aos programas acadêmicos, a EABH 
oferece oportunidades para alunos participarem 
de diversos clubes para ampliar e enriquecer o 
interesse dos alunos.

Durante o período de aulas online, o clube do Global Issues 
Network enfrentou vários desafios e trabalhou duro para 
adaptar nossos esforços a um ambiente digital seguro 
e produtivo. Como um grupo orientado para o serviço 
comunitário, nosso principal desafio foi determinar 
como poderíamos continuar a causar um impacto sem 
o contato humano e a capacidade de ver nossos colegas 
presencialmente.

Tivemos como objetivo principal nos manter fiéis à 
nossa missão, ao mesmo tempo em que obedecemos 
às medidas e restrições de saúde. Com esse objetivo, 
alteramos nossas atividades de forma a beneficiar a 
comunidade por meio de métodos online. Ao promover o 
envolvimento em projetos como o Eco Challenges e nosso 
notável Projeto Valentina, fomos capazes de promover um 
ambiente positivo e manter todos os membros do clube 
engajados. Também desenvolvemos o projeto Some 
Good News, que serviu para transmitir histórias curtas 
positivas semanalmente!

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/2HIbEDEzcsA
https://youtu.be/2HIbEDEzcsA
https://youtu.be/2HIbEDEzcsA
https://youtu.be/2HIbEDEzcsA


ANNUAL REPORT
2020 / 202149

STUDENT CLUBS

CIDADANIA GLOBAL
GLOBAL CITZENSHIPG

MU ALPHA THETA

IGLOBAL

SALC - STUDENT ATHLETE LEADERSHIP COUNCIL 

Este ano foi o segundo ano do SALC na escola. 
Membros do clube gravaram um vídeo sobre o 
Programa Esportivo e seus pilares.

Os dois principais projetos em que trabalhamos foram:

AULAS DE REFORÇO DE MATEMÁTICA  - Mu Alpha 
Theta ofereceu aulas de reforço de matemática para 
alunos do Upper School que precisam de suporte 
adicional. Isso foi especialmente útil para alguns alunos 
durante o aprendizado online. 

PROJETO DE TRADUÇÃO - Mu Alpha Theta continua 
seu trabalho de tradução do currículo Eureka Math para 
o português. Para esse projeto, alunos colaboram com a 
Escola Panamericana de Porto Alegre e estão à procura 
de parceiros adicionais. No final, esperamos fornecer 
um currículo de matemática de qualidade disponível 
gratuitamente em português.

Este clube tem como objetivo ajudar os alunos do G6 - G9 a se tornarem 
cidadãos globais. Tivemos reuniões uma vez por semana a partir de janeiro 
com estudantes de todo o mundo!

A Faculdade de Educação da Universidade de Illinois patrocinou salas de 
aula em todo o mundo para colaborar com o IGlobal, uma atividade de clube 
para os alunos do Ensino Fundamental II. A Faculdade forneceu materiais 
curriculares on-line gratuitos e suporte de ensino para complementar 
as iniciativas globais de educação e servir como um canal para cursos e 
atividades de Ensino Fundamental II desafiadoras e globalmente focadas. 
Os materiais foram projetados para fornecer familiaridade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, oportunidades globais de 
colaboração, atividades significativas e envolventes durante as quais os 
alunos se encontram e colaboram com seus colegas em todo o mundo. 

WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/I4MVKsOZtE4
https://youtu.be/I4MVKsOZtE4
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NHS - NATIONAL HONOR SOCIETY

Aqui estão algumas das realizações do NHS durante o ano letivo 
de 2020/2021:
 
PAPAI NOEL DOS CORREIOS - Sem as cartas para o Papai Noel 
Dos Correios por conta da pandemia, o grupo do NHS decidiu 
organizar uma campanha de arrecadação de presentes de Natal 
para doá-los a crianças carentes de uma creche local. O grupo 
conseguiu arrecadar mais de 80 presentes e optou por entregá-
los na Creche Bom Jesus de acordo com a necessidade e a 
quantidade de alunos.
 

PÁSCOA SOLIDÁRIA - Mesmo em meio à pandemia, os alunos 
do NHS trabalharam remotamente para organizar e beneficiar 
mais uma instituição carente. Desta vez, eles organizaram uma 
doação de ovos de páscoa para a creche da Paróquia de Bom 
Pastor. Os ovos de chocolate foram cuidadosamente embalados 
e entregues seguindo todos os protocolos sanitários.

Além desses dois, também consideramos a cerimônia de posse do 
NHS um grande projeto. Entregamos cupcakes personalizados, 
junto com um broche e o compromisso do NHS para cada 
homenageado individual no ano passado.
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MATH LEAGUE

DAILY HAWK

O Clube da Liga de Matemática se reuniu duas vezes por 
semana, às terças e sextas-feiras, por 30 minutos. Tivemos 14 
participantes do 6º ao 8º ano. Apesar de enfrentarem muitas 
adversidades e as longas horas “diante da tela”, os alunos se 
saíram incrivelmente bem.

Lista de participantes:

G6 G7 G8
Fabricio Q. Mateus L.  Tiago L.
Sofia C. Francina P.  Julie G.
Carol B. Fernanda F. Lujiza G.
Stella V. Julia R. Bernardo T.
Chase M.                                             Lais T.

Mais de 20 escolas em todo o mundo participaram da liga no 
ano passado e os seguintes alunos ficaram colocados entre os 
40 primeiros da liga de acordo com suas respectivas notas.
 
Fabricio Q 15º (na liga para o G6)
Sofia C  16º (na liga para o G6)

Mateus L  31º (na liga para o G7)
Francina P.  31º (na liga para o G7)
Fernanda F.  35º  (na liga para oG7)
Julia R.   35º (na liga para o G7)

Tiago L.   21º (na liga para o G8)
Julie G   29º (na liga para o G8)
Luiza G.  38º (na liga para o G8)

O Daily Hawk, fundado em 2018, completou mais um ano de 
sucesso em 2020-2021. A sua missão é de ser uma voz para a 
nossa comunidade escolar e de servir como uma plataforma 
para a criatividade e expressão pessoal. O jornal publicou 17 
edições com sucesso.

O nosso site interativo inclui artigos criados por alunos, 
questionários, poemas, vídeos e uma variedade de outras 
mídias para informar e entreter os leitores. A nossa equipe 
dedicada se reúne semanalmente para debater, colaborar, e 
se esforçar para oferecer conteúdo de qualidade aos colegas 
Hawks. Experimentamos diferentes designs e conteúdos 
da web, buscando sempre o feedback dos membros para 
continuar a fornecer material inovador, relevante e divertido. 

Nosso jornal é uma válvula de criatividade: um lugar para 
compartilhar suas ideias com a comunidade EABH e se 
expressar, além de ser uma grande oportunidade para melhorar 
suas habilidades de redação e comunicação. De dicas e truques 
para sobreviver ao colégio e reflexões, você pode encontrar 
basicamente qualquer coisa no Daily Hawk.

https://www.thedailyhawk.com
https://www.thedailyhawk.com
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CLUBE DE DISCURSO E DEBATE GRÊMIO ESTUDANTIL

O Clube de Discurso e Debate busca promover o discurso 
público na comunidade da EABH e preparar os seus 
membros para engajar em debates significativos.

O Clube deDiscurso e Debate de 2020-21 prevaleceu durante 
a pandemia como nenhum outro. Apesar das circunstâncias, 
o clube recebeu novos associados e, ao final, contou com 13 
participantes. As reuniões ocorreram todas as sextas-feiras 
depois das aulas e, embora não tenhamos participado de 
nenhuma competição contra outras escolas, tivemos muitos 
debates internos sobre temas polêmicos de nossa escolha. 
Esses debates promoveram muito desenvolvimento interno 
e do grupo à medida que cada um de nós evoluiu a partir 
de nossas experiências no clube. Como muitos de nós 
tínhamos opiniões diferentes sobre a maioria dos tópicos, 
sempre podíamos contar com um debate empolgante.

O ano de 2020-2021 foi um desafio que o Grêmio Estudantil 
abraçou com empenho e dedicação. Os membros tiveram 
que adaptar suas atividades a uma configuração online, 
mantendo o espírito escolar. Ou seja, eles precisaram 
garantir que os alunos estivessem em contato não somente 
com a sua turma, mas também com a comunidade escolar. 

Assembleias e eventos foram criados, como Online Spirit 
Days, Online Halloween e Valentine’s Day. Uma das mais 
bem-sucedidas delas foi a Feira Internacional de Comidas 
Online, na qual cozinheiros foram convidados para realizar 
reuniões e ensinar receitas, enquanto pais, funcionários 
e alunos tiveram a oportunidade de aprender algumas 
receitas brasileiras, assim como de outras partes do mundo. 
Além disso, o StuCo também abordou temas importantes, 
como Setembro Amarelo e Consciência Negra através da 
promoção de assembleias e entrevistas sobre os temas de 
sensibilização.

A fim de oferecer a experiência de assumir novos cargos 
de liderança, durante as reuniões do StuCo, os dirigentes 
tiveram a oportunidade de trocar de funções para aprender 
e praticar diferentes habilidades e responsabilidades 
necessárias para fazer parte do Grêmio Estudantil ou 
qualquer outra função de liderança em outro clube. Além 
disso, o Grêmio Estudantil 2020/21 foi o primeiro a dar início 
a uma tradição de camisa StuCo, com seu design criado pelos 
próprios alunos. A singularidade da camisa teve o propósito 
de criar um legado para cada membro do Conselho, e deixar 
uma marca na escola.
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NACIONALIDADES ALUNOS
MATRICULADOS

PERCENTUAL DE ALUNOS
POR FAIXA DE ENSINO
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ESCOLA DE FINS NÃO ECONÔMICOS

RECEITAS DESPESAS

 Investimentos Covid-19 1,5%
Geral 2,4%
Manutenção da escola e Cantina 3,2%

Anuidades Escolares 
100%

Instrução 5,5%
Operacional 6,3%

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA OPERACIONAL 2020-2021

WATCH THE VIDEO!

Para saber mais sobre a natureza sem fins econômicos da nossa escola, veja o vídeo acima.

Salários e Benfícios
81,1%

https://youtu.be/hwhc12_bocU
https://youtu.be/hwhc12_bocU
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

. Projeto    para reparar as cinco áreas principais danificadas 
 pelas fortes chuvas de janeiro de 2020 - concluído em janeiro 
 de 2021.

. Reforma completa da nossa cozinha - concluído em junho 
 de 2021.

. Construção de nova área de lockers no ginásio - concluído   
 em junho de 2021.

. Construção de abrigo de resíduos sólidos subterrâneo para
 descarte sanitário adequado e gestão de reciclagem -  
 concluído em junho de 2021.

. Iniciou a construção do Bloco I, que contará com 12 novas 
 salas de aula dedicadas para nossos alunos do Upper School, 
 incluindo um pátio ao ar livre no piso superior.
 O Bloco I é a primeira etapa da construção do nosso 
 T-Building do EABH Master Plan. O T-building oferecerá 
 espaços de aprendizagem para alunos do Lower
 e do Upper School.

. Sistema CFTV

. COWs (Chromebooks on Wheels) - 1 dispositivo para cada 
 aluno das séries PK a G4.

. Biblioteca ao ar livre – Submarino Amarelo

. Área coberta entre o prédio principal e a secretaria

. Containers para escritórios administrativos

. Mesas de piquenique

. Passarela exclusiva para entregas

. Reforma das escadas de acesso ao estacionamento

INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO ANNUAL FUND

. Workshop de Liderança para alunos do Ensino Médio
 com Mina Merkel.

. Desenvolvimento Profissional para pais com Mina Merkel.

. Palestrantes e autores convidados especiais: Eric Litwn , Otávio 
 Júnior, Myron Dueck 

. Formação IB para todos os professores.

. Livro Bold Moves for Schools para todos os professores,  
 funcionários e como parte de desenvolvimento profissional.

. Edição eletrônica especial do Yearbook 2020-2021,
 disponibilizados gratuitamente para toda a comunidade.

. Câmeras de documentação para Lower School.

INVESTIMENTOS RELACIONADOS A COVID-19

. Sinalização especial.

. Termômetros sem toque.

. Totens de álcool gel.

. Dispensers automáticos de álcool e sabão.

. Bebedouros automáticos.

. Tapetes sanitários especiais.

. Máscaras e protetores faciais.

. Proteções acrílicas nas salas de aula e cantina.

DOAÇÕES E AUXÍLIOS

. US Department of State Grant for Covid-Related Investments

. US Department of State Grant for Professional Development

INVESTIMENTOS

4CLIQUE AQUI PARA VER OS INVESTIMENTOS
   DO ANNUAL FUND

WATCH THE VIDEO!

https://eabh.com.br/report/eabh-future-program-annual-report-2019-2020/
https://eabh.com.br/report/eabh-future-program-annual-report-2019-2020/
https://youtu.be/_0qouMXVoU4
https://youtu.be/_0qouMXVoU4
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EABH FUTURE PROGRAM

A EABH tem um sonho. Para ajudar nosso sonho a se tornar 
realidade, criamos o EABH Future Program.

O EABH Future Program foi lançado em 2019 para inspirar 
nossa comunidade e levar a EABH para o próximo nível com 
o Plano Diretor da EABH. É uma oportunidade de reunir nossa 
comunidade em um movimento para apoiar a modernização 
de nossas salas de aula, laboratórios de ciências, estúdios de 
arte e ginásio, e construir um auditório necessário para dar 
aos nossos alunos um palco para se apresentar e se comunicar 
com confiança para o público. Nosso programa de doações 
também serve como uma plataforma para posicionar nossa 
escola no cenário global, não apenas como uma grande escola 

internacional na América do Sul... mas como um centro de 
excelência em nossa região.

Nos últimos dois anos, com o apoio de nossos alunos, pais, avós, 
professores, administradores, diretoria, ex-alunos e amigos, 
arrecadamos coletivamente fundos para desenvolver da Fase 
1 do nosso Plano Diretor através do Future Campaign, além de 
enriquecer a experiência de aprendizado da EABH de várias 
maneiras significativas por meio de nosso Annual Fund. Somos 
gratos a todas as contribuições significativas feitas durante 
este momento de incerteza que nos permitiram continuar em 
nosso caminho.

Este ano, ainda em regime de ensino remoto, o Conselho e a 
Administração da EABH se reuniram para revisar nossos Planos 
Estratégicos e atualizar nossas metas para a melhoria contínua de 
nossa escola. 

A Visão Estratégica da EABH é composta por quatro Metas de 
médio prazo, juntamente com os objetivos para atingi-los. Esses 
objetivos podem ser considerados como “intenções estratégicas”, 
concebidas para permitir que a escola cumpra plenamente a 
Missão, os Valores e os Pilares que nos definem. Essas metas e 
objetivos serão atualizados a cada ano, para permanecerem 
relevantes em função das mudanças e para reconhecer os 
sucessos ao longo do caminho!

Veja abaixo as 4 Metas do nosso Plano Estratégico da EABH 
para os próximos 3 anos (2020-2023):

META 1: O plano de sustentabilidade financeira de longo prazo 
da EABH garantirá a estratégia de crescimento existente, bem 
como experiências ideais de ensino e aprendizagem para todos 
os stakeholders.

META 2: A aprendizagem da escola e a cultura da comunidade 
abraçarão os valores da escola e a visão compartilhada.

META 3: A EABH se tornará um hub de excelência educacional.

META 4: O Marketing, a Comunicação e o Desenvolvimento da 
EABH apoiarão, fortalecerão e alimentarão o plano de crescimento 
contínuo da escola.

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EABH (2020-2023)
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Como parte do nosso processo de evolução como organização 
e comunidade, a EABH valoriza a escuta ativa como uma forma 
de aumentar o entendimento sobre a escola, dar e receber 
feedback e fazer ajustes quando necessário. Durante o ano 
letivo 2020/2021, interagimos de diversas formas com nossos 
stakeholders, que buscaram aproximar nossas famílias, alunos 
e funcionários da escola e alinhar nossos valores. Essas ações 
foram fundamentais para assegurar a nossa comunicação e 
manter-nos unidos enquanto comunidade face às restrições 
impostas pela pandemia e aprendizagem remota.

Fomos encorajados por essas ações e reuniões porque sentimos 
que elas levaram a nossa comunidade para um nível diferente de 
valorização e confiança. Esse movimento está alinhado à nossa 
missão e ao nosso plano estratégico, objetivo 2: “A aprendizagem 
da escola e a cultura da comunidade abraçarão os valores e a 
visão compartilhada da escola”.

STAKEHOLDERS AÇÕES PARA ENVOLVER E ENGAJAR

Alunos do Upper School Pesquisas e Feedbacks foram realizados junto aos alunos do 
 Upper School pela equipe e pelo Grêmio Estudantil durante o ano. Os resultados 
 fizeram com que a equipe acadêmica implementasse mudanças em relação aos 
 momentos de pausa, começasse os almoços via Zoom e outras que contribuíram para 
 uma melhor compreensão e melhoria do bem-estar do corpo estudantil durante o 
 período de aprendizagem online. 

Alunos do Lower School Escutas e pesquisas junto aos alunos do Lower School para melhor entender e melhorar o 
 bem-estar do corpo estudantil durante este período de online learning. 

Pais do Lower e Upper School  Pesquisas sobre a aprendizagem online em que as respostas foram usadas para melhorar a 
 experiência da família com o aprendizado EABH online. 

Pais do Lower School Cafés de escuta ativa, que foram realizados através de reuniões via Zoom com os pais por 
 série. Recebemos um ótimo retorno nesses ambientes pequenos e seguros que ajudaram a 
 esclarecer as dúvidas de muitos pais e a entender melhor a aprendizagem online.

Professores e Funcionários Reuniões regulares de forma individual, grupos de Upper e Lower School e do grupo inteiro 
 de funcionários.

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

ENVOLVIMENTO E ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS
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Depoimentos de Pais da EABH sobre as reuniões de Engajamento

“Achei muito boas. Principalmente, pelo momento que estamos passando. Importante, pois tiraram as 
dúvidas de todos.”

“ A reunião clareou alguns pontos e deu para os pais muitas informações sobre a escola.”

“Somos novos na escola e a reunião me deu a oportunidade de aprender muito.”

OUTRAS AÇÕES QUE NOS AJUDARAM
A NOS MANTER CONECTADOS
MESMO ESTANDO LONGE…

Dias de Orientação, Back to School Nights, Reuniões de 
Hopes & Concerns, Cafés com Pais, Reuniões de Pais, 
Professores e Alunos, atualizações sobre as construções, 
assembleias online de Lower e Upper School.

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

REUNIÕES DE ENGAJAMENTO 

Previamente chamada “Reuniões de Rematrícula”, as Reuniões 
de Engajamento foram realizadas com 100% das nossas partes 
interessadas (Pais, Alunos do Lower e Upper School, Professores, 
Funcionários e Equipes de Apoio) 

O objetivo principal das Reuniões de Engajamento é de consolidar 
uma melhor compreensão da nossa identidade, reforçar o nosso 
propósito coletivo e renovar o nosso compromisso uns com 
os outros e com a nossa missão. Um total de 19 Reuniões de 
Engajamento aconteceram entre o dia 18 de março e o dia 8 de abril. 
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QUESTÕES SIM

Questão 1: Você tem orgulho da sua escola? 100%

Questão 2: Você recomendaria a nossa escola para os seus amigos? 93%

Questão 3: A escola fornece a você as habilidades necessárias 95%
para o futuro?

Questão 4: A escola encoraja você a ser um cidadão que se importa? 97%

DEPOIMENTOS DE ALUNOS EABH DO G1-G5

“Porque na EABH tudo é levado a sério, tenho ótimos professores, aprendo a fazer projetos super legais, aprendo muita coisa 

em todas as matérias. Me sinto super feliz e alegre quando estou na escola. ” 

“A escola te ensina e te dá comida! E é uma escola totalmente incrível. Por exemplo, eles te dão comidas deliciosas; eles têm 

uma enfermeira para ajudar quando você se machuca, e há tantos professores incríveis e diretores também.”

“A escola sempre me ensina sobre os perfis dos alunos do IB e a importância de ser legal e gentil”.

“Sim, eu aprendo muitas coisas todos os dias. Não apenas coisas como matemática, etc, mas também lições de vida.”

“A EABH está cumprindo sua missão porque estamos adquirindo muitas habilidades que farão a diferença no mundo.”

Participação geral  - 27% dos alunos do G1-G5
Participação por série - G1- 16%, G2- 11%, G3- 19%, G4- 19%, G5- 35%

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

RESULTADOS - LOWER SCHOOL

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE

Como parte do nosso compromisso contínuo para 
melhorar, realizamos uma pesquisa de satisfação com 
a nossa comunidade a fim de obter um retorno para 

nos situarmos e aprendermos sobre como melhorar 
no futuro. Em geral as respostas foram positivas. Os 
resultados se encontram abaixo:



ANNUAL REPORT
2020 / 202160

QUESTÕES SIM

Questão 1: Você tem orgulho da sua escola? 97%

Questão 2: Você recomendaria a nossa escola para os seus amigos? 95%

Questão 3: A escola fornece a você as habilidades necessárias 95%
para o futuro?

Questão 4: A escola encoraja você a ser um cidadão que se importa? 97%

Questão 5: Você acha que estamos realizando a nossa missão 94%
de empoderar?

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS EABH DO G6-G12

“Tenho orgulho de fazer parte de uma escola que se preocupa com mais do que apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também 
em ajudar os alunos a crescer como cidadãos do mundo, pensadores críticos e pessoas capazes de promover uma mudança”.

“Tenho muito orgulho da minha escola, porque não é só uma escola, é uma comunidade, uma família. Eu amo como ele faz tantos 
eventos com atrações, e no aprendizado online, conseguiu juntar todo mundo mesmo estando separados. A escola se adaptou muito 
rapidamente para o aprendizado on-line, e estou muito agradecido por tudo e muito orgulhoso.”

“Estou orgulhoso da escola por conseguir equilibrar várias necessidades dos alunos acadêmicos, artes, esportes, enquanto mantendo 
uma comunidade saudável e alegre para que todos possam compartilhar.”

“Acho que a escola é um lugar muito confortável, onde posso expressar o que sinto e não me preocupar com a forma como os outros 
vão me julgar.”

“A EABH me inspira a aprender o máximo que puder para, esperançosamente, um dia, mudar o mundo para melhor.”

Participação geral  - 45% dos alunos do G6- G12
Participação por série - G6- 32%, G7- 6%, G8- 18%, G9- 14%, G10- 3%, G11- 14%, G12- 13%

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

RESULTADOS - UPPER SCHOOL

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE
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QUESTÕES SIM

Questão 1: Você tem orgulho da sua escola? 100%

Questão 2: Você recomendaria a nossa escola para os seus amigos? 100%

Questão 3: Você se sente encorajado a crescer profissionalmente? 91%

Questão 4: Você acha que estamos realizando a nossa missão 94%
de empoderar agentes compassivos para um futuro melhor?

DEPOIMENTOS DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

“Tenho orgulho de fazer parte de uma escola que tem um olhar direcionado a algo que acredito ser tão importante para o nosso 

desenvolvimento como um todo. A ênfase na educação socioemocional está presente não só na minha atuação com os alunos, mas é 

uma linguagem entre todos os membros da equipe EABH. Isso aquece o meu coração e me faz ter esperança em uma geração que será 

capaz de construir um mundo mais saudável.” 

“Acho que nunca trabalhei em um ambiente com tanta cooperação e os membros estão muito bem conectados.”

“Vejo como um grande privilégio fazer parte desta instituição tão importante, cuja função é formar pessoas inspiradoras, com grande 

potencial de inserção e transformação de nosso mundo. Além disso, acho incrível o sentimento de comunidade que existe na EABH. 

Tenho muito orgulho dessa escola.”

“Sinto-me encorajado a crescer como profissional, participando de oportunidades eficazes de desenvolvimento profissional (DP). Os 

DPs eficazes me permitem descobrir novas estratégias de ensino, voltar à sala de aula e fazer alterações na minha forma de ensinar e no 

currículo para melhor atender às necessidades dos meus alunos.”

Participação geral  - 35% dos professores e funcionários
Participação por função - Professores - 80%, Funcionários - 20%

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

RESULTADOS - PROFESSORES & FUNCIONÁRIOS

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE
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QUESTÕES SIM

Questão 1:  Você tem orgulho da sua escola? 98%

Questão 2: Você recomendaria a nossa escola para os seus amigos? 100%

Questão 3: As Reuniões de Engajamento ofereceram 94%
mais informações sobre a escola?

Questão 4: As reuniões de Engajamento e/ou Cafés de escuta 94%
 ativa lhe deram a oportunidade de fazer as perguntas da escola?

DEPOIMENTOS DOS PAIS

“Ensino muito bom; possibilidade de concorrer à vagas de universidades fora do Brasil; desenvolvimento de senso crítico nos 
alunos; desenvolvimento de autonomia nos alunos; cultura na escola de família.”
 
“É uma pessoa escola diferenciada, com valores e ensino fora da curva. A diversidade cultural que se tem é o melhor 
aprendizado. A maneira de pensar “fora da caixa” é motivador para novas experiências. Uma escola preparada para esse novo 
mundo que vivemos.” 

“Tenho muito orgulho da escola. Parabenizo os professores e a diretoria. Sobretudo nesse momento tão difícil.”

“Uma escola que respeita às crianças e as inspira.”

Participação Geral  - 16% dos pais de alunos EABH

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

RESULTADOS - PAIS

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE
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REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

FUNCIONÁRIO E PROFESSOR DO ANO

SENIOR APPRECIATION CALENDAR

A nossa reunião anual da Assembleia Geral aconteceu em 2020/2021 de forma virtual pelo segundo ano 
consecutivo. Este formato online permitiu uma ampla participação da nossa comunidade. Tivemos um total 
de 86 participantes.

Esse ano, celebramos, pela oitava vez, o “Funcionário do Ano”. Esse prêmio reconhece um funcionário da EABH 
pelas suas realizações, pela sua liderança e pelo serviço prestado à escola. 

Esse ano, reconhecemos nossos colegas pelo 11º ano consecutivo com a premiação “Professor do Ano”. Esse prêmio 
reconhece, em duas categorias - até o 5º ano e do 6º ano em diante -, os professores que cumprem suas tarefas 
de ensino com paixão e vão além do esperado para garantir o sucesso individual do aluno e a melhoria da escola.

O 3º ano do Ensino Médio marca a culminação de vários anos 
de dedicação, perseverança e trabalho árduo dos nossos 
alunos, e é celebrado na EABH ao longo do ano através do 
nosso Calendário de Apreciação dos Seniors.

Cada mês em 2020/2021, nós intencionalmente criamos uma 
forma única de dizer aos nossos Seniors o quão especiais eles 
são, como eles são fonte de orgulho, e para expressar a eles 
os nossos melhores desejos e a esperança de que retornarão 
para nos visitar. Uma vez um Hawk, sempre um Hawk!

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE

FUNCIONÁRIO
DO ANO

PROFESSOR DO ANO
DO PYP 

PROFESSOR DO ANO
DO MYP 

MATTHEW
IHLE

Lower School 
Principal

CÍNTIA
LAMON

KNDG
Teacher

ELIZABETH MARSDEN

Upper School Social Studies
and College Prep Teacher

VICTOR 
CARDOSO

Technology 
Integration Coach

ANA CAROLINA 
FERNANDES

PK
Teacher
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E OUTRAS OPORTUNIDADES

Em adição às semanas de desenvolvimento profissional no 
início de cada semestre e às reuniões semanais de equipe, a 
EABH investe todos os anos no desenvolvimento profissional 
individual e em grupos para inspirar seus professores e 
funcionários a trabalharem no mais alto nível, trazendo 
excelência acadêmica e administrativa em todas as nossas 
práticas. Durante o ano letivo 2020-2021 professores 
participaram de processos de desenvolvimento profissional 
interno, bem como cursos online através da AASSA/AMISA.

Heidi Hayes Jacobs, autora e líder educacional reconhecida 
internacionalmente, conhecida por seu trabalho em 

mapeamento de currículo, integração curricular e 
desenvolvimento de abordagens para ensino e aprendizagem 
para o século XXI, trabalhou com a equipe acadêmica para 
desenvolver abordagens inovadoras para modernizar e 
aprimorar a educação e passar do tradicional aos modelos 
contemporâneos de aprendizagem.

Ela auxiliou a equipe no processo de adaptação de estruturas 
e currículos para alinhar com o aprendizado do século 21, com 
uma sensibilidade especial para este momento desafiador do 
aprendizado online.

UPPER SCHOOL
 
. “Aprendizado Online 2.0” liderado por Gabriel Evans, Coordenador do MYP, julho de 2021.
. “Como escrever cartas de recomendação” liderado pela Equipe de Orientação ao Ensino Superior, setembro de 2020.
. “Planejamento de Unidades” liderado por Gustav Helman, Coordenador do MYP, outubro de 2020.
. “Managebac” liderado por Gustav Helman, Coordenador do MYP, novembro de 2020.
. “Personal Branding” oferecido por Rachel Patrocínio, consultora de marketing, novembro de 2020.
. Workshop sobre o “Engajamento de Alunos” conduzido por alunos do Ensino Médio
 (Grêmio Estudantil e Sociedade Nacional de Honra), março 2021.
. “Padronização e Moderação” liderado por Gustav Helman, Coordenador do MYP, março 2021.
. “Padronização e Moderação do Projeto Pessoal” conduzido por Bárbara Ferreira,
 Coordenadora do Projeto Pessoal, abril de 2021.
. Apresentação de Myron Dueck sobre “Constraints”, abril de 2021.
. “Eras of Excellence” apresentado por Tamara Brooks, Professora de Inglês e Membro da Equipe
 de Orientação ao Ensino Superior, junho de 2021.

LOWER SCHOOL

. Treinamento iReady, agosto de 2020.

. “Conferências on-line com alunos e fornecimento de feedback que impulsiona o escritor”, setembro de 2020.

. “Mapeamento Curricular e Padrões de Prioridade na  Matemática”, outubro de 2020.

. “Refletindo sobre as melhores práticas para aprendizado remoto”, novembro de 2020.

. “Refletindo sobre os dados do iReady”, dezembro de 2020.

. “Translinguagem no Writer’s Workshop”, janeiro e fevereiro de 2021.

. “Aprendizagem Híbrida: Modelos e Práticas”, janeiro de 2021.

. “LincSpring: Personalizando nosso aprendizado profissional”, fevereiro de 2021.

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E OUTRAS OPORTUNIDADES

À medida que entramos em 2021, os PLCs se tornaram mais 
personalizados. Muitos professores iniciaram programas 
de graduação ou estavam participando de webinars e tre-
inamentos. Adquirimos uma assinatura do LincSpring para 
que outras pessoas pudessem se tornar mais proficientes 
em práticas de aprendizagem combinadas. Alguns dos te-
mas escolhidos pelos professores foram:

 . Visão geral dos modelos de aprendizagem combinada.
. Agência por meio de listas de reprodução
 de escolha do aluno.
. Avaliação capacitada por meio de conferências
 de alunos.
. Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL).
. Desconstruindo padrões.

Nossa equipe de limpeza e manutenção também participou de 
várias sessões de treinamento em parceria com a InService. Mui-
tos deles estavam focados em entender melhor os procedimen-
tos de limpeza durante a pandemia de Covid.

. Materiais, produtos e pilares da desinfecção.

. Técnicas, procedimentos e responsabilidades
 dos profissionais de limpeza.
. Conceitos básicos do coronavírus- Covid-19.
. Higiene das mãos.
. Limpeza e desinfecção por pulverização e nebulização.
. Primeiros socorros.
. Prevenção de acidentes.
. Regras básicas em caso de acidentes com produtos químicos.
. Consumo consciente de energia elétrica nos escritórios.
. Ficha de informação de segurança de produtos químicos.

Além disso, professores e funcionários participaram de treinamentos da AASSA/AMISA:

. “Série de Aprendizagem Conectada” da AMISA, março de 2021.

. “Ensinando sobre Diversidade, Equidade, Inclusão e Justiça”, março-abril de 2021.

. O Departamento de Relações com a Comunidade participou do treinamento
 sobre “Strategic Enrollment”: outubro-novembro de 2020.

MATRÍCULAS
ENROLLMENTE
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EABH UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL

À medida que trabalhamos para construir instalações 
ideais para apoiar nossa experiência de ensino e 
aprendizagem, também temos o objetivo estratégico 
de nos tornarmos um Hub de Excelência na América 
do Sul, oferecendo desenvolvimento profissional, bem 
como intercâmbios culturais sobre as melhores práticas 
educacionais. Essa iniciativa está ligada à Meta 3 do nosso 
Plano Estratégico 2020-2023: “A EABH se tornará um Hub 
de Excelência Educacional.”

A medida que trabalhamos para transformar a nossa 
escola em um Hub de Excelência Educacional, a Escola 
Americana de Belo Horizonte reconheceu a necessidade 
de chamar um especialista para compartilhar informações 
importantes sobre a COVID-19 com nossos professores, 
funcionários e comunidades escolares vizinhas em relação 
aos riscos bem como protocolos de segurança que nos 
ajudarão a conviver com esse vírus. Por isso, em outubro, 
convidamos o Dr. Unaí Tupinambás, epidemiologista, 
professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro 
do “Comitê de Enfrentamento da COVID da PBH” para 
ministrar uma palestra sobre “O que devemos saber agora 
sobre a COVID-19?”

À medida que a EABH se esforça para se tornar um centro 
regional de aprendizado e de excelência educacional, 
queremos oferecer oportunidades formais e informais 
para que os aprendizes se reúnam com seus pares e 
com especialistas em seu campo em um ambiente de 
aprendizado rico em tecnologia com componentes físicos 
e virtuais. Assim, esse webinar foi realizado  integralmente 
numa plataforma virtual, com serviços de tradução 
simultânea. Isso permitiu que participantes de diferentes 

localizações geográficas, origens culturais e idiomas 
se reunissem e compartilhassem experiências em um 
ambiente on-line.

No total, tivemos 101 participantes entre professores e 
funcionários da EABH e mais 6 escolas do estado de Minas 
Gerais (Colégio Sant’Ana (Itaúna, MG), Colégio São José 
Pouso Alegre (Pouso Alegre, MG), Colégio Pio XII (BH) , 
Colégio Educare Barão de Cocais, Colégio São Paulo- Irmãs 
Angélicas (BH), Núcleo de Educação Talita Marcia (BH)). Em 
uma pesquisa pós evento, os participantes indicaram que 
as informações compartilhadas no webinar contribuíram 
para ajudá-los a se tornarem mais informados e confiantes 
sobre como conviver com o vírus.

MATRÍCULAS
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BLOCO 1

IMAGINE O QUANTO MAIS PODEREMOS ALCANÇAR
SE CONTINUARMOS A TRABALHAR JUNTOS
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