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Editorial

EDITORIAL
Queridas famílias,
O mês de março passou rápido e tivemos importantes acontecimentos em nossa
escola: a visita da Consultoria Einstein, que nos trouxe um indicativo de 96,44% de
adequação aos requisitos obrigatórios e recomendados; alterações e mais ajustes à
proposta de alimentação; a participação de nossos alunos na Olimpíada Canguru de
Matemática; a retomada de nossos comitês em parceria com as famílias Sphere e
uma das campanhas de Páscoa de mais sucesso que já tivemos até hoje!
Tudo isso se deve à parceria entre família - escola, que baliza nossas ações e nos
orienta para que sempre ofereçamos aos nossos alunos a melhor entrega pedagógica,
com excelência acadêmica, responsabilidade e compromisso com o futuro.
Continuamos trabalhando em mais adequações dos ambientes, sempre pensando
em um maior conforto e na segurança de toda a nossa comunidade.
Na edição do Sphere News deste mês, vocês poderão conferir mais detalhes do que
aconteceu em março, assim como algumas das novidades que vem por aí.
Seguimos juntos durante este momento histórico que vivemos, construindo pontes
e trocando experiências, para que possamos, juntos, contar a nossa história.
Espero que apreciem o Sphere News de abril, pensado com muito carinho para todos
vocês.
- Daisy Gava
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EDITORIAL
Dear families,
March
went
by
quickly and we had
important events at
our school: Einstein
Consultancy visit,
which gave us a
96.44%
indication
of adequacy to
both
mandatory
and
recommended
requirements; changes
and more adjustments
to the food services
proposal; our students’
participation in the Kangaroo
Olympics; the resumption of our
committees in partnership with
Sphere families and one of the most
successful Easter Charity campaigns we
have ever had!
All of this is due to the partnership established between our families and the school,
which guides our actions so that we always offer our students the best pedagogical
approach, with academic excellence, responsibility and commitment to the future.
We continue to work on more adaptations of the environments, always thinking
about greater comfort and safety for our entire community.
In this Sphere News edition, you will be able to check out more details of what
happened in March, as well as what is coming up.
We have been together during this historic moment, building bridges and exchanging
experiences, so that together we can also tell this story.
I hope you enjoy the Sphere News - April Edition, elaborated to you all with great
affection.
- Daisy Gava
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Consultoria Einstein

CONSULTORIA EINSTEIN
No dia 12 de março, recebemos uma
visita da Consultoria Einstein em nossa
sede da Av. Jorge Zarur. Como divulgado
anteriormente, essa visita faz parte de
um acompanhamento das medidas e
protocolos de biossegurança instalados em
nossa escola, desde 2020. Compartilhamos,
com muita satisfação, que recebemos na
semana passada nosso relatório e
que obtivemos um índice de
96,44% de adequação aos
requisitos obrigatórios
e recomendados.

On March 12, we received a visit from
Consultoria Einstein at our Av. Jorge
Zarur campus. As previously disclosed,
the purpose of this visit is monitoring
the biosafety measures and protocols
installed in our school since 2020. We
now share, with great satisfaction, that
we received our report last week and that
we obtained a 96.44% adequacy
for
both
mandatory
and
recommended
requirements.

No que tange aos
procedimentos
de melhoria, já
providenciamos
a correção de
uso de face
shields/óculos
de proteção para
os
colaboradores
que trabalham com
atendimento ao público:
recepção e portaria, e
reforçamos a comunicação que
reitera procedimentos de higiene em
alguns pontos adicionais do prédio.

Regarding
the
improvement
procedures, we
have
already
provided
the
correction
of
the use of face
shields / goggles
for
employees
who work with
public
attendance:
reception and concierge,
and we have also reinforced
communication that reiterates
hygiene procedures in some additional
points of the building.

Avaliamos, junto à Consultoria, a
necessidade de aumentar o vão das
janelas das salas de aula da sede da Av.
Zarur, para maximizar a ventilação cruzada.
A Consultoria nos enfatizou que o que
apresentamos está de acordo. Entretanto,
ainda assim, realizaremos a instalação de
grades nas janelas das salas, para maior
comodidade e segurança de todos; dessa
forma, as janelas poderão ser abertas com
maior amplitude e as grades garantirão a
segurança com relação ao risco de queda.

We evaluated, together with the
Consultancy, the need to increase the
span of the classroom windows at Av.
Zarur’s campus, in order to maximize
ventilation. The consultancy emphasized
that what we have in place is according to
expectation. However, we will install grids
on the classroom windows, for everyone’s
greater convenience and safety, so that
the windows can be opened with greater
amplitude and the grids will guarantee
safety in relation to the risk of falling.

Highlights of the Month

HIGHLIGHTS OF THE MONTH
| EASTER CHARITY
No último mês, realizamos a primeira
ação do Projeto SPHERE CARES 2021,
com a PÁSCOA SOLIDÁRIA, arrecadando
e entregando ovinhos de chocolate para
as crianças da Comunidade Rio Comprido,
através do projeto Bem Me Quer, localizado
na Obra Social Celio Lemos e que atende
gestantes carentes e famílias de baixa
renda com apoio social e psicológico.
No último dia 31, visitamos a comunidade e
entregamos os ovos de Páscoa arrecadados.
Este ano, abrimos um canal para doação
em dinheiro, cujo valor final foi revertido
em ovos de Páscoa e mantimentos. Dessa
forma, tivemos um total de:

170

Last month, we carried out SPHERE CARES
2021 Project first action, with the EASTER
CHARITY, collecting and delivering Easter
eggs to children in the Rio Comprido
Community, through the Social Work
Celio Lemos, which also helps pregnant
women and low-income families with
social and psychological support.
On March 31st, we visited the community
and delivered the collected Easter eggs.
This year, Sphere families could also
participate donating money, and the final
amount was used to buy Easter eggs
and groceries. Thus, we had a total of:

160

160

Ovos de
Páscoa

Pacotes de
macarrão

Sachês de
molho de tomate

Easter
eggs

Pasta
packages

Sachets of
tomato sauce

Sphere
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Para o sucesso dessa campanha, a
participação das famílias de nossa
comunidade foi crucial; em especial, a das
famílias participantes do Comitê Sphere
Cares, que incentivaram e divulgaram a
campanha, multiplicando ainda mais as
contribuições que recebemos! Superamos
a meta que havíamos estipulado!
São ações como essa que nos fazem
valorizar ainda mais a solidariedade e
a possibilidade de olharmos além de
nossos contextos, especialmente em
situações como a que vivemos neste
momento de pandemia. Ver o perfil
IB vivo em nossa comunidade nos
motiva e nos lembra de nossa missão e
compromisso com a criação de soluções
para diferentes situações do cotidiano e
em benefício da coletividade.

For the success of this campaign, the participation
of families in our community was crucial; in particular,
that of the families participating in the Sphere Cares
Committee, who encouraged and shared the campaign,
multiplying the contributions we received! We exceeded
the goal we had previously set!
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:

It is actions like this that make us value solidarity even
more and the possibility of looking beyond our contexts,
especially in situations like the one we are experiencing
during this pandemic moment. Seeing the IB profile alive
in our community motivates us and reminds us of our
mission and commitment to creating solutions for everyday
situations and for the benefit of the whole community.

Highlights of the Month

CONCURSO INTERNACION
CANGURU DE MATEMÁTICA
BRASIL

HIGHLIGHTS OF THE MONTH
| OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA

Mais de 75 países participantes
Data oficial: 21/03
Local: na escola

Brasil

Canguru
Matemática

No último dia 22, nossos alunos de Year 5 e Ensino
Fundamental 2 realizaram as provas da Olimpíada
Canguru, em formato totalmente on-line.

Association Kangourou
sans Frontieres (AKSF)

www.cangurudematematicabrasil.com.br
/Cangurudematematicabrasil

@cangurudematematic

Aguardamos ansiosos os resultados das provas e
a classificação dos alunos Sphere!
***

On March 22nd, our Year 5 and Middle School
students participated in the annual Kangaroo
Olympics, in a completely online format.
We look forward to receiving the test results and
Sphere students’ classification!

| PARCERIA ESCOLA X FAMÍLIA
Em março, retomamos os encontros
de nossos Comitês de Alimentação e
Sphere Cares. A primeira ação do Projeto
Sphere Cares foi a Páscoa Solidária, como
mostramos no item anterior.
Em nosso encontro com as famílias do
Comitê de Alimentação, conversamos
sobre possíveis adequações e melhorias
no serviço de alimentação. Abaixo,
compartilhamos alguns ajustes que já
aconteceram e reforçamos que a escola
continua em constante comunicação com
a empresa Sapore, para que alinhemos
as expectativas de todos e para que
continuemos melhorando a percepção
desse serviço:

In March, we resumed the meetings of
our Food Services Committee and the
Sphere Cares Committee. The first action
of the Sphere Cares Project was the Easter
Charity, as we mentioned previously.
During the meeting with the Food Services
Committee families, we talked about possible
adjustments and improvements. Below,
we share some changes that have already
happened and reinforce that the school
remains in constant communication with the
company Sapore, so that we align everyone’s
expectations and that we continue to
improve the perception of this service:
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| AÇÕES - SAPORE
• Instalação de equipamento tipo Pass Through para manutenção da temperatura;
• Monitoramento extra da temperatura em checklist durante todo o período de
almoço;
• Porcionamento menor das cubas, o que aumenta a frequência de reposições e
evita que a comida esfrie;
• Todas as preparações ficam tampadas quando não há fila;
• Aumento da equipe de atendentes;
• Investimentos em treinamentos da equipe;
• Investimento em consultoria e treinamento para o Chefe de Cozinha e cozinheiros;
• Auditoria da área de qualidade sobre o processo de comida transportada;
• Postagem de fotos das ofertas diárias de alimentação no app da escola.

| ACTIONS - SAPORE
• Installation of pass through equipment for temperature control;
• Extra temperature monitoring with checklist during the lunch period;
• Smaller portions kept in dispensers, increasing turnover and preventing food from
cooling;
• All dispensers covered when there are no lines.
• Extra attendants team;
• Training of attendants.
• Hiring of a consultant chef for cook training;
• Audit by the quality department of the food transportation process;
• Daily posting of meal options images on the school app.
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| WHAT’S NEW!

High School!

WELCOME TO

Além do currículo IB que certificará nossos
alunos para as melhores faculdades
nacionais e internacionais que aceitam a
certificação IB, o currículo brasileiro será
bastante robusto. Disciplinas tradicionais
como Física, Química e Biologia, Língua
Portuguesa e Literatura, Sociologia
e Filosofia fazem parte do currículo.
Nossos alunos contarão também com
a preparação para os exames externos
praticando simulados desde a 1a série do
Ensino Médio.
O Ensino Médio na Sphere será lançado no
formato da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), que organiza o currículo em
itinerários formativos, apoiando o Projeto
de Vida de nossos jovens para a escolha
de suas carreiras.
O contato com diversas faculdades e
universidades também tem início já
na 1a série do Ensino Médio, quando os
alunos participam de disciplinas eletivas
que compõe os itinerários formativos e
integram a escola às carreiras profissionais.

In addition to the IB curriculum that will
certify our students to the best national
and international colleges that accept
the IB program, the Brazilian curriculum
(Base Nacional Comum Curricular) will
be quite robust. Traditional disciplines
such as Physics, Chemistry and Biology,
Portuguese Language and Literature, in
addition to Sociology and Philosophy
are part of the curriculum. Our students
will also count on the preparation for the
external exams, practicing for them since
the very 1st year of High School.
Sphere High School will be launched now
in the BNCC format, which organizes the
curriculum in training paths, which will
support the Life Project of our young
people to choose their careers.
The contact with several colleges and
universities also starts in Year 10, when
students will participate in elective
disciplines that make up the training
paths and integrate both the School and
professional Careers.
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| NOVO MODELO DE PAGAMENTO
Finalizamos a implantação do novo modelo de pagamento de mensalidades e
serviços em nossa escola. Foram três meses de trabalho intenso junto à operadora
que nos apoia e, também, aos bancos dos responsáveis financeiros.
Agradecemos a todos que foram pacientes e retornaram aos nossos chamados para
realizar as atualizações e correções de cadastro durante o processo.
A partir de agora, com tudo estabilizado, destacamos que a adesão ao modelo
de assinatura de serviços efetivado pelo Crédito Recorrente (Cartão de Crédito) e
Débito Automático (Conta Corrente) foi um sucesso, pois 80% de nossas famílias
optaram por essas modalidades, confiantes nos benefícios que elas proporcionam:
5% de desconto na mensalidade, além da praticidade de não se preocupar, todo mês,
com o pagamento no dia 5.
Caso você tenha feito uma opção de pagamento diferente da mencionada e deseja
alterá-la, é possível realizar a mudança de forma simples e rápida no Portal Financeiro.
O que é importante entender do novo modelo de pagamento:
• A recorrência do Crédito Recorrente é debitada na data do vencimento da
mensalidade, mas o pagamento é de acordo com o fechamento da fatura do Cartão
de Crédito, portanto, é importante checar o limite disponível na data do débito (todo
dia 5). Além disso, é preciso garantir a liberação do cartão, junto ao banco emissor,
antes do primeiro pagamento;
• O Débito Automático na Conta Corrente também analisa
o saldo disponível no dia e o responsável financeiro precisa
realizar a autorização prévia no banco indicado para a
liberação do primeiro pagamento.
Caso ocorra algum problema no pagamento
dentro da modalidade escolhida, o
responsável financeiro deverá acessar o
autosserviço, no Portal Financeiro, e emitir
o boleto para pagamento da mensalidade do
mês vigente. Vale ressaltar que isso não
desabilita os pagamentos futuros na
modalidade de pagamento elegida,
basta o responsável corrigir o
processo para que a operação
ocorra
normalmente
no
mês seguinte, garantindo
a permanência no método
contratado e usufruindo dos
benefícios.
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| NEW PAYMENT SYSTEM
We have finished implementing the new payment system for tuition and services
fees in our campus. It took three months of hard work with our operator and the
families’ respective banks.
We appreciate everyone’s patience in returning our calls to update and correct
registration data during the process.
From now on, with everything in place and operating, we are happy to inform that the
payment system by Recurring Credit (Credit Card) and Direct Debit (Current Account)
has been a great success, with 80% of our families opting for these methods and the
benefits they provide, which are: 5% discount on monthly tuition fees besides the
convenience of not having to worry about missing the due date every month.
If you have a payment option other than those mentioned above and wish to change
it, this can be done simply and quickly on the Financial Services Portal.
Important information about the new payment system:
• The Recurring Credit payment is charged on the tuition due date, but the actual
payment is according to the credit card closing date. Therefore, it is important to
check whether there are available funds on the tuition due
date (the 5th of each month), and also ensure permission
from the issuing bank before the first payment;
• The Direct Debit method also analyzes the
current account balance on the due date,
and prior permission must be required
from the bank for the first payment.
If there is any problem with the payment
method chosen, the parent or guardian
must enter the Financial Services Portal
and issue the payment slip for
the tuition fee of the month
in question. That does
not
invalidate
future
payments in the method
of choice as long as the
process is corrected for
the transaction to occur
normally in the following
month, thus guaranteeing
continuity of the chosen
method and enjoyment of the
benefits.
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SUPPORT
CONTACTS
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

RECEPÇÃO | FRONT DESK
atendimento@escolaesfera.com.br

FINANCEIRO | FINANCE DEPARTMENT
financeiro@escolaesfera.com.br

SECRETARIA | SCHOOL OFFICE
secretaria@escolaesfera.com.br

WHATSAPP - +55 12 99634 1981
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DAISY GAVA

Direção | Principal
daisy.gava@escolaesfera.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

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

