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Editorial

EDITORIAL
Querida comunidade Sphere,
Inauguramos um novo canal de comunicação escola-familia: o Sphere News, para que
vocês possam acompanhar melhor as ações da escola agora que estamos divididos
em duas unidades: Anchieta e Zarur.
Completamos duas semanas de aulas de um ano letivo carregado de desafios e de
esperanças, em meio à pandemia, com escalonamento de alunos para aulas presenciais
e operação em duas sedes, mas com a certeza de que não faltará trabalho e dedicação
de nossa equipe para superarmos os desafios que esse momento nos impõe.
Agradecemos a confiança de nossa comunidade no trabalho que estamos
desenvolvendo e nos procedimentos adotados para administrar a volta às aulas em
meio à pandemia, o que se reflete na porcentagem de 90% de nossa comunidade
desejar o retorno presencial.
Até o momento, nenhuma turma foi isolada por suspeita de contágio. A responsabilidade
desse sucesso é de todos nós e reflete, além da eficiência dos procedimentos, a
conscientização de nossa comunidade em relação aos cuidados fora da escola.
Os procedimentos de biossegurança continuam sendo aplicados e nas próximas
semanas passaremos por nova supervisão da Consultoria Einstein, que monitora
todas as escolas do Grupo SEB.
Apesar de termos tido todo o ano de 2020 para realizar o retrofit
da unidade Zarur, a pandemia provocou grande impacto
no setor de construção civil, o que se refletiu na
dificuldade com a aquisição de algumas matérias
primas para nossa reforma, mas estamos
comprometidos a, em curtíssimo prazo,
ajustar o que falta enquanto nossos
alunos e familiares descansam nesses
dias de Carnaval.
Aproveitem as notícias a seguir.
Juntos formamos a comunidade
Sphere!
Daisy Gava
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Dear Sphere community,
We have inaugurated
a new communication
channel between school
and family: Sphere News,
enabling you to follow
more closely the school’s
activities now that we
are divided between two
campuses: Anchieta and
Zarur.
We have concluded two
weeks of the new school year
laden with challenges and hopes,
in the midst of the pandemic, with
staggered face-to-face classes and
operations at two campuses. However,
rest assured that our team will spare no effort
or dedication to overcome the challenges presently
imposed on us.
We are grateful for the confidence of our community in our work and in the procedures
adopted to coordinate the return to school during the pandemic, which is reflected in
the percentage our community who wish to return to classes at school: 90%.
So far, no class has had to be isolated for suspected infection. This success is due
to the efforts of all of us and reflects, besides the efficiency of the procedures, the
awareness of our community with taking precautions outside the school.
The biosafety measures continue being followed and in the coming weeks we will
undergo new supervision by the Einstein Hospital consultancy, which monitors all
SEB Group schools.
Although we had the entire year of 2020 to retrofit the Zarur campus, the pandemic
had a major impact on the building sector, causing a shortage of material needed
for our renovation. However, we are committed to concluding the work very shortly,
while our students and family rest over the Carnival holiday.
Enjoy the news below. Together we form the Sphere community!
Daisy Gava
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Welcome Back to School

WELCOME BACK TO SCHOOL
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NEW GYM COURT - CAMPUS 2
Nossa unidade possui uma quadra externa
em tamanho oficial e nossos alunos têm
aproveitado muito essa amplitude.

Our campus has a standard size outdoor
court and our students have greatly
enjoyed using this space.

O que está por vir:

Coming soon:

Cobertura com sombrite para refrescar o
ambiente e mantê-lo ventilado, e instalação
de aramado em todo o perímetro da quadra!

Shade netting to keep the environment
cooler and ventilated and installation of
wire fencing all around the court!
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VISITATION - CAMPUS 2
A partir do dia 22 de fevereiro abriremos
agendamento para que as famílias visitem e
conheçam as instalações da nossa nova sede.
Desejávamos poder celebrar essa conquista
de nossa escola, mas os cuidados com o
momento da pandemia impedem um
evento coletivo e presencial. As famílias
poderão agendar, por meio do link, uma
visita guiada.
CLIQUE AQUI!
***

Starting next week, families will be able
make appointments to visit and discover
the facilities of our new campus. We wish
we could celebrate this achievement of our
school, but the pandemic precautions do not
allow a collective, face-to-face event. Families
can schedule a guided tour via the link below.
CLICK HERE!
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NEW SPACES
Mas não foram apenas os alunos da
Zarur que ganharam novos ambientes.
Com a mudança do Year 4, Year 5 e todo
o Ensino Fundamental II para a Zarur,
os espaços da sede Anchieta ganharam
novos brinquedos e ambientes,
caracterizando mais a faixa etária dos
anos iniciais da escolarização.
Com projeto do arquiteto João
Penteado, instalamos brinquedos que
ativam o equilíbrio, a coordenação
motora e a ludicidade dos alunos.
Outro ambiente que foi desenvolvido na
Unidade Anchieta foi a sala do Soninho,
espaço para descanso dos pequenos
da Educação Infantil, bem como as
salas para os alunos do segmento que
optaram pelo período integral.
***

But the Zarur students were not the only
ones to benefit from new environments.
With the move of Year 4, Year 5 and
all Middle School grades to the Zarur
campus, the spaces at the Anchieta
campus received new toys and
facilities better suited to the age
groups of early childhood education.
Following the design by the architect
João Penteado, we installed toys that
help students develop balance, motor
skills and playfulness.
Another environment created at
the Anchieta campus was the Nap
Room, a space for small kids to rest,
as well as rooms for students of this
educational level who opted for the
full time program.
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SAFETY FIRST!
Para receber nossos alunos presencialmente, preparamos as salas de aula seguindo à
risca os protocolos de biossegurança, de forma a preservar a saúde dos estudantes
e dos educadores.
As mesas e cadeiras foram disponibilizadas seguindo as orientações da Consultoria
Einstein, respeitando o distanciamento de 1,5 metros. Cada aluno tem à sua
disposição nichos individuais e caixas para armazenamento de materiais.
Nos preocupamos em manter as salas bem ventiladas, com abertura parcial das
janelas, na medida certa para proporcionar aos alunos conforto e segurança.
***

In order to receive our students for face-to-face classes we prepared the classrooms
strictly according to the biosafety measures, thus preserving the health of students
and educators.
The layout of tables and chairs followed the guidelines of the Einstein Hospital
consultancy, with a distance of 1,5 meters between them. Each student has individual
cubbies and boxes to store school supplies.
We are concerned with keeping the classrooms well ventilated, with windows
partially opened to provide students with both comfort and safety.
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SAFETY FIRST!

“

A unidade Zarur contempla salas
especiais, como a Sala de Música,
Ateliê de Artes, Laboratório de
Ciências, Laboratório de Design e
Biblioteca, totalmente modernas e
equipadas. Alguns desses espaços,
por conta do cenário da pandemia,
não estão sendo utilizados por
enquanto, assim evitamos o fluxo
dos nossos alunos em espaços
compartilhados por vários grupos.

Por critérios de biossegurança,
organizamos as turmas em bolhas.
Achamos mais seguro e coerente
neste momento que essas aulas
específicas sejam dadas dentro das
próprias salas de aula. Assim que
for possível e seguro, nossos alunos
poderão usufruir desses espaços
maravilhosos que planejamos.

“

explica a diretora Daisy Gava.

The Zarur campus includes special classrooms, such
as the Music Room, Art Atelier, Science Lab, Design
Lab and Library, which are totally modern and
equipped, but which, due to the pandemic, cannot
be used for now, as they are shared spaces.

“Based on biosafety criteria, we organized the
classes into bubbles. Right now, we find it safer
and more coherent to have these specific classes
in the regular classrooms. As soon as it is safe
enough, our students will be able to enjoy these
wonderful environments we have planned”,
explains the school principal, Daisy Gava.
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MEALS & CAFETERIA
O novo refeitório da unidade da Zarur
está previsto para ser entregue em
Julho. Enquanto isso, a empresa
responsável pela alimentação na
escola, Sapore, está nos atendendo
nas duas unidades seguindo
protocolos rigorosos de segurança.
O transporte dos alimentos segue
normas referentes a manuseio,
temperatura,
armazenamento
e distribuição, de acordo com
regulamentação da Vigilância Sanitária.
A equipe Sapore responsável pela operação
são as nutricionistas Priscila Liberato de Sousa
(priscila.souza@sapore.com.br) e Karina Domenica
Di Rico, e o gerente Nelson Flávio Marques Braz.
Em breve, vocês poderão acompanhar como acontece esse processo, através de um
vídeo que está em produção.

The new cafeteria at the Zarur
campus is scheduled to be
delivered in July. Meanwhile,
our partner catering company,
Sapore, is supplying meals to both
campuses, following strict safety
measures. Food transportation
follows standards of handling,
temperature,
storage
and
distribution, in accordance with
Health Surveillance regulations.
The Sapore team in charge of this
operation is composed of the
nutritionists Priscila Liberato de
Sousa (priscila.souza@sapore.com.
br) and Karina Domenica Di Rico,
and the manager Nelson Flávio
Marques Braz.
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Soon you will be able to observe
this whole process in a video
currently being produced.
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CONTACTS

DAISY GAVA

Direção | Principal
daisy.gava@escolaesfera.com.br

CRISTIANA TOLOSA

MELISSA ZARAMELLA

SANDRA ARAUJO

CLISTIANE MAIA

Coordenação Ed. Infantil |
Early Childhood Education Coordinator
cristiana@escolaesfera.com.br

Coordenação IB-MYP |
IB-MYP Coordinator
sandra@escolaesfera.com.br

DOUGLAS VILELA

Coordenação de Tecnologia Educacional |
Educational Technology Coordinator
douglas.vilela@academicoesfera.com.br

Coordenação IB-PYP |
IB-PYP Coordinator
melissa@escolaesfera.com.br

Orientação Educacional |
School Counselor
clis@escolaesfera.com.br

RENATA LEÃO

Coordenação Extracurriculares |
After School Coordinator
renata.leao@escolaesfera.com.br

RECEPÇÃO | FRONT DESK
atendimento@escolaesfera.com.br

FINANCEIRO | FINANCE DEPARTMENT
lindolfo.teodoro@escolaesfera.com.br

SECRETARIA | SCHOOL OFFICE
secretaria@escolaesfera.com.br

WHATSAPP - +55 12 99634 1981

11

Be Sphere. Be Open to the World!
Av. Anchieta, 908 - Jardim Esplanada - São José dos Campos - SP
Av. Jorge Zarur, 650 - Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP
+55 12 3322 1255
+55 12 99634 1981
www.escolaesfera.com.br sphereschoolsjc

