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Queridas famílias, 

Vivemos nosso primeiro mês de aula, agora divididos em dois prédios e aprendendo 
a compartilhar um novo espaço, mas continuamos carregando, juntos, os valores e 
pilares da Sphere International School. 

Há aproximadamente 20 dias, inauguramos este novo canal de comunicação, o Sphere 
News, que terá periodicidade mensal e levará, a toda a nossa comunidade, relatos 
sobre o que aconteceu no último mês, novidades do que acontecerá nas próximas 
semanas e também informações institucionais ou pedagógicas, para que a rotina em 
nossas escolas fique mais visível e palpável para toda a nossa comunidade. 

Gostaria de reforçar, nesse segundo editorial Sphere News, que a construção de 
uma comunidade colaborativa, marca de nossa escola durante esses 15 anos, se 
faz, justamente, em colaboração e cooperação. Por isso, agradeço a cada uma de 
nossas famílias e a cada um de nossos colaboradores, dedicados inteiramente a 
essa aliança e parceria entre famílias e escola. Nosso maior objetivo é sempre propor 
soluções comuns que fortaleçam nosso vínculo e que beneficiem todos em nossa 
comunidade. 

Sei que juntos e conectados somos mais fortes para criar, cultivar e celebrar nossas 
conquistas, que se refletem, sempre, em nossos alunos! 

Espero que aproveitem a edição deste mês! 

Um abraço, 

Daisy Gava. 
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Dear families, 

We have lived our 
first month of school, 
now divided into two 
buildings and learning to 
share a new space, but 
together we continue to 
carry the values and pillars 
of Sphere International 
School. 

Approximately 20 days ago, 
we inaugurated this new 
communication channel, Sphere 
News, which will be sent to you 
monthly and that aims at sharing 
what happened over the last month and 
what will happen in the coming weeks, as 
well as institutional or pedagogical information, 
so that the routine in our campuses becomes more 
visible and palpable for our entire community. 

In this second editorial, I would like to reinforce that the construction of a collaborative 
community, an important value in our school for 15 years, is done in collaboration and 
cooperation. For this reason, I thank each of our families and each of our employees, 
who are fully dedicated to this alliance and partnership between families and our 
school. Our greatest objective is always to find common solutions that strengthen 
our bond and that benefit everyone in our community. 

I know that together and connected we are stronger to create, cultivate and celebrate 
our achievements, which are always reflected in our students! 

I hope you enjoy this month’s edition! 

Sincerely, 

Daisy Gava. 
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NEW VIDEO!
Elaboramos um vídeo com muito carinho e 
cuidado para que toda a nossa comunidade 
possa acompanhar os processos de 
elaboração e serviço dos nossos menus 
de almoço. No vídeo, a Nutricionista Priscila 
Souza, da Sapore, fala um pouco mais sobre 
essa elaboração,  os protocolos de higiene, 
manipulação e segurança.  

We prepared a special video so that 
our entire community could understand 
the processes of preparing and serving 
our lunch menus. In the video, Sapore 
nutritionist, Priscila Souza, talks a little 
more about this preparation process, the 
hygiene, handling and safety protocols 
the company must follow.

2

CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO!

https://youtu.be/2UKl5u_vgD0
https://youtu.be/2UKl5u_vgD0
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Em 2021, finalmente pudemos retomar nossas 
atividades extracurriculares! Os desafios foram 
muitos, pois para cada grau e proposta, precisamos 
manter os mesmos protocolos de biossegurança e 
rigor para seguir essas medidas. Dessa forma, as 
grades das atividades foram pensadas para cada 
grau com exclusividade, o que garante a integridade 
de nossas “bolhas”, ou seja, a manutenção dos 
mesmos alunos das salas de aula, sem misturar 
graus. 

Além disso, temos algumas atividades novas, que 
estão fazendo sucesso: 

***

In 2021, we were finally able to resume our 
extracurricular activities! The challenges we had 
were many, because for each grade level and 
activity, we needed to maintain the same biosafety 
measures and rigorous protocols. So, the activity 
schedules were designed for each grade level 
exclusively, what guaranteed the integrity of our 
“bubbles”, that is, the maintenance of the same 
groups of students, just like in their classrooms, 
without mixed grades.  

This year, we also have some new activities that 
have been hits:  

EXTRACURRICULARES

| SUPER CÉREBRO

| GINÁSTICA ARTÍSTICA

| TREINAMENTO FUNCIONAL

SAIBA MAIS:
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BIOSAFETY AT SCHOOL
Nossa equipe de enfermagem tem 
visitado as salas de aula para revisar 
alguns protocolos de biossegurança, como 
a utilização correta e necessidade do uso 
das máscaras de proteção, importância 
do distanciamento social, medidas de 
higiene das mãos, etc. Confiram algumas 
imagens desses encontros! 

Our team of nurses has visited the 
classrooms to revise some biosafety 
protocols, such as the correct use and 
the need of protective masks, the 
importance of social distance, hand 
hygiene measures, etc. Check out some 
images of these moments!  

CLICK HERE TO 
WATCH THE 
VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=pdC6dK897fs&t
https://www.youtube.com/watch?v=pdC6dK897fs&t
https://www.youtube.com/watch?v=pdC6dK897fs&t
https://www.youtube.com/watch?v=pdC6dK897fs&t
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Na Av. Jorge Zarur, nosso pátio ganhou uma 
pintura especial e a quadra agora conta com um 
alambrado de proteção. 

Em breve, compartilharemos um prazo para 
instalação da cobertura desse espaço, estamos 
reforçando a estrutura lateral da quadra para que 
a cobertura seja instalada com segurança! 

At Av. Jorge Zarur, our patio received a special 
painting design and the court now has a 
protective fence around it.  

Soon, we will share a predicted date for installing 
the roof of this space, since we are now working 
on reinforcing the side structure of the court so 
that the roof is installed safely! 

| WHAT’S NEW!

| COMING UP!
No dia 12 de março, a Consultoria Especializada do 
Einstein realizará uma visita em nossa sede da Av. 
Jorge Zarur. Essa visita faz parte dos protocolos 
de acompanhamento e consultoria, para que 
sigamos mantendo o rigor em nossos protocolos de 
biossegurança. 

On March 12, Einstein’s Specialized Consultancy will 
visit to our campus at Av. Jorge Zarur. This visit is part 
of the monitoring and consultancy protocols, so that 
we continue to maintain the rigor in our biosafety 
protocols. 

Olimpíada Canguru de Matemática: esse ano, será 
realizada para alunos de Year 5 e Ensino Fundamental 
2, de forma inteiramente remota. 

Olimpíada Canguru (Math Contest): this year, the 
Olimpíada will happen for Year 5 and Middle School 
students, entirely remotely. 

PADRÃO DE QUALIDADE
E SEGURANÇA
COVID-19

MANUAL BÁSICO DE 
APLICAÇÃO DE MARCA 
SELO EINSTEIN PADRÃO DE 
QUALIDADE E SEGURANÇA 
(COVID-19)

CONCURSO  INTERNACIONAL
CANGURU DE MATEMÁTICA
BRASIL

Association Kangourou 
sans Frontieres (AKSF)

Esfera Escola Internacional

Participará da 11ª edição do 

Mais de 75 países participantes

Data o�cial: 21/03
Local: na escola

Brasil

Matemática
Canguru

www.cangurudematematicabrasil.com.br

/Cangurudematematicabrasil @cangurudematematicabrasil



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

Be Sphere. Be Open to the World!


