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Este manual foi revisado em 18 de novembro de 2019 e aprovado pela Equipe de 
Administração Educacional da Escola das Nações.



Visão
A Escola das Nações busca tornar-se referência entre as escolas nacionais e internacio-
nais por seu comprometimento com a cidadania mundial e por ajudar a desenvolver, 
em cada aluno, notáveis qualidades acadêmicas, éticas e espirituais, além de um claro 
entendimento de seu papel na construção de um mundo melhor.

Missão
A Escola das Nações educa alunos para se tornarem cidadãos do mundo, baseada em 
padrões de excelência acadêmica, bilinguismo e ética, com o objetivo de desenvolver 
sua capacidade de conhecer, amar e servir a humanidade.
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Pais e Alunos,

Este Guia foi desenvolvido com o objetivo de auxiliá-los, informá-los e ajudá-los a se 
familiarizar com a rotina, os procedimentos e as normas de conduta dos estudantes 
da Escola das Nações. É imprescindível que todos o leiam para compreender nossos 
trabalhos e as expectativas a respeito do comportamento esperado da parte de cada 
aluno.

Esta Escola, como as demais de qualidade, está cada vez mais preocupada com o 
fato de as crianças e os adolescentes lidarem com questões que envolvem atitudes 
referentes a caráter e cidadania, direitos e deveres, ética e valores como parte integral 
da educação e do desenvolvimento. Tanto a Instituição como as famílias comparti-
lham a responsabilidade de influenciar positivamente o modo como os alunos pensam, 
sentem e se comportam diante de situações e de problemas com que se deparam no dia 
a dia. Lisonjeados pela confiança que em nós depositaram, aceitamos o compromisso 
de complementar o papel da família na formação de cidadãos éticos.

Acreditamos que, somada à educação que os alunos recebem em casa, é nossa respon-
sabilidade lhes oferecer apoio e orientação em aspectos relacionados à moral. Nossa 
meta é estimular, nos estudantes, o desenvolvimento acadêmico e de hábitos sociais 
adequados. Assim, assumimos o compromisso nesse processo, o que se reflete na 
forma de tratar nossos discentes, nas atitudes e nos comportamentos que demonstra-
mos como exemplo. Aprender a viver em comunidade, cooperar com todos e cuidar 
uns dos outros são os objetivos finais de nossas políticas e diretrizes.

Agradecemos a compreensão e deixamos os votos de sucesso no ano letivo. Esperamos 
nos tornar parceiros no sucesso escolar do seu filho.

Atenciosamente,

A Direção
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1. Valores Institucionais
• Unicidade de Deus - Todos os seres humanos, criaturas e forças operantes 

na natureza foram criados por um único Deus.
• Unidade da Humanidade - Como criações de um mesmo Deus, somos 

parte de uma única família humana.
• Unidade de Religião - A religião é a base para a transformação social. A 

fé em Deus e no potencial de cada indivíduo pode se tornar um poderoso 
instrumento para a regeneração da sociedade.

• Unidade na Diversidade - Respeito às pessoas e valorização de diferentes 
etnias, posições sociais, nacionalidades e religiões.

• Eliminação de preconceitos - Todo preconceito - de etnia, gênero, social, 
econômico e outros - é destrutivo e precisa ser superado.

• Igualdade entre homens e mulheres - Os homens só atingirão seu pleno 
potencial quando forem dados passos concretos que garantam o avanço 
das mulheres.

• Nobreza essencial do ser humano - Todo ser humano tem uma natureza 
nobre, nasce sem máculas. Existem nele tesouros que precisam ser 
revelados pela educação.

• Investigação da verdade - Cada um tem o dever de buscar a verdade e 
investigá-la de acordo com a vontade.

• O serviço à humanidade como propósito maior de vida - Todo indivíduo 
deve buscar servir à humanidade de acordo com seus talentos e 
capacidades.

2. Objetivos Educacionais
• Cultivar a capacidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender 

a ser e aprender a viver em comunidade.
• Estimular o desenvolvimento de raciocínio superior e de habilidades para 

resolução de conflitos aplicados em contextos complexos e desafiadores.
• Promover a excelência em todos os aspectos do crescimento e do desen-

volvimento humano.
• Estimular a assumir comportamentos que se caracterizem pela retidão de 

conduta baseados em princípios éticos e morais.
• Estimular o desenvolvimento de hábitos e habilidades que garantam vida 

saudável e estabilidade emocional.
• Estimular a manter relacionamentos sociais saudáveis, a assumir respon-

sabilidades e desafios e a compreender mudanças no presente e no futuro.
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3. Cultura de Aprendizagem - Dimensões do 
Desenvolvimento Holístico do Aluno
Cultivamos uma cultura de aprendizagem transformacional que apoia os alunos para 
que se tornem cidadãos do mundo conscientes, compassivos e capazes. De acordo com 
esse amplo objetivo, a Escola das Nações estimula quatro dimensões do desenvolvi-
mento humano.

Acadêmico

Ajudamos os alunos a desenvolver 
capacidades para
•   engajar-se em pensamento crítico, 
reflexivo e criativo;
•   dominar o conteúdo acadêmico e 
aplicá-lo em problemas reais e 
projetos;
•   pesquisar e resolver problemas;
•   apreciar as artes.

Ação Moral Transformadora

Ajudamos os alunos a desenvolver 
capacidades para
•   transformação pessoal;
•   transformação interpessoal;
•   transformação social;
•   construção de valores morais e éticos;
•   serviço aos outros;
•   colaboração para construção de 
comunidades.

Cidadania Global

Ajudamos os alunos a desenvolver 
capacidades para
•   comunicar-se eficazmente;
•   compreender e abraçar a diversidade;
•   cuidar da terra;
•   serem agentes de mudanças positivas;
•   usar fluentemente, eficazmente e 
eticamente a tecnologia.

Bem-Estar Integral

Ajudamos os alunos a se tornarem
•   social e emocionalmente conscientes;
•   fisicamente saudáveis e aptos;
•   autônomos e autorregulados;
•   organizados;
•   orientados e responsáveis em relação 
aos objetivos.

 

Na Escola das Nações, o grande objetivo é educar cidadãos do mundo, que vão crescer 
e se transformar em seres humanos moral e intelectualmente coerentes, amorosos e 
socialmente responsáveis.

Há um duplo propósito em nossos programas educacionais para desenvolvimento e 
aprendizado dos alunos. Um deles é desenvolver e capacitar o indivíduo. Procuramos 
desenvolver a excelência acadêmica e moral dos estudantes. Pelas dimensões de apren-
dizagem expostas acima, cultivamos potenciais que são as gemas de mais alto valor 
para a humanidade. Incluem caráter, virtudes, valores, conhecimento e compreensão. 
O outro propósito se concentra no objetivo final da vida humana: o amor ao próximo e 
o serviço à humanidade.

 “Considerai o homem uma mina rica em joias de inestimável valor. 
Somente a educação pode fazê-la revelar seus tesouros e capacitar 

a humanidade para receber estes benefícios.” Bahá’u’lláh

O indivíduo age sobre a sociedade, e a sociedade age sobre ele. Nossa responsabili-
dade, nesta era de interconectividade global, não é apenas para nosso avanço, mas para 
contribuir para a uma sociedade melhor. Os dois aspectos estão entrelaçados.

O programa educacional pode ser comparado ao corpo humano, composto por 
sistemas interativos - sistemas respiratório, nervoso, digestório e circulatório. Cada 
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um tem um centro de operações como pulmões, coração ou cérebro, mas todos devem 
trabalhar em harmonia para a saúde. As dimensões de aprendizagem integram-se 
em um único sistema em que todas as partes interagem e reforçam os resultados 
positivos dos outros e do todo. Para conseguir isso, devemos integrar a aprendizagem 
e promover a integração holística de mente, corpo e coração na transformação de 
indivíduos e seu ambiente.

Na Escola das Nações, acreditamos que o desenvolvimento moral é a base da educação 
e do progresso humano. A felicidade e o sucesso são baseados na finalidade moral 
e no comportamento espiritual. Quando praticamos virtudes como amor, justiça, 
honestidade e aplicamos os princípios espirituais, encontramos inspiração, motivação 
e sabedoria para nos transformar e transformar a sociedade.

4. Definição de Aprendizado
Aprender é construir nova compreensão ou modificar uma compreensão já existente 
de si mesmo, de outros, ou do mundo; desenvolver e aplicar habilidades e competên-
cias como cidadãos do mundo.

4.1 Princípios de Aprendizado
Nós acreditamos que:

1. A aprendizagem acontece melhor dentro de um contexto.
2. A aprendizagem é facilitada pela reflexão e pela metacognição, em que o 

feedback do tipo certo e dentro de um período de tempo certo é essencial.
3. A aprendizagem é mais eficaz quando se baseia em investigação para 

promover a resolução criativa de problemas.
4. As experiências de aprendizagem devem abordar todos os estilos e tipos 

de aprendizes por meio da diferenciação.
5. A aprendizagem é um processo social que envolve diversas origens 

culturais, construção de significado e comunicação por meio de mais de 
uma língua.

6. A aprendizagem depende de múltiplas oportunidades para praticar e 
aplicar o que se aprende em ambiente positivo, favorável e sem riscos.

7. A aprendizagem deve considerar que os seres humanos têm uma natureza 
espiritual e material com potenciais latentes (espirituais, cognitivos, 
emocionais e físicos).

8. Aprender mais de uma língua objetivando a fluência e proficiência 
acadêmica promove o desenvolvimento intelectual, cultural e social das 
crianças.

9. O objetivo da aprendizagem é desenvolver e transformar indivíduos e a 
sociedade para impactar positivamente o mundo.
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5. Conhecendo a Escola
“A Terra é um só país, e os seres humanos, seus cidadãos.” 

Bahá’u’lláh

A Escola foi fundada em 1980 por duas famílias de educadores norte-americanos que 
vislumbraram a edificação de uma instituição baseada em novo modelo de educação 
internacional. A base desse modelo foi o princípio de unidade na diversidade, para 
criar um ambiente no qual os alunos de várias etnias, nacionalidades, culturas e 
religiões possam aprender a viver em paz e em harmonia, enquanto desenvolvem ao 
máximo o potencial intelectual, físico e espiritual.

Em janeiro de 2019, há aproximadamente 860 alunos matriculados nos dois campi – 
um especialmente preparado para atender à Educação Infantil, com crianças de 2 e 
6 anos, e o outro, de Ensino Fundamental e Ensino Médio. A comunidade escolar é 
formada de famílias brasileiras, muitas das quais fazem parte do corpo diplomático, 
como também de famílias estrangeiras que representam mais de 29 países, ligadas a 
embaixadas, companhias internacionais ou organizações não governamentais como 
UNICEF, Banco Mundial e Nações Unidas.

A Escola das Nações está localizada em ambiente amplo e paradisíaco do Lago Sul. 
Oferece vista do Lago Paranoá e do centro de Brasília. O câmpus principal é bem-
-equipado, com mais de 60 salas de aula, refeitório, sala de conferência, auditório, 
enfermaria, laboratórios de Ciências e de Informática, sala dedicada ao projeto 
Fábrica-Escola, salas de multimídia e música, salas- ambiente de Matemática, áreas 
recreativas (parques), três salas de professores e biblioteca, que conta com aproximada-
mente 30 000 itens. Os computadores são ligados em rede e oferecem acesso à internet. 
As instalações esportivas incluem quadra coberta, sala de dança espelhada e campo de 
futebol.

O câmpus da Educação Infantil está localizado próximo à sede. É uma área espaçosa, 
com árvores frutíferas, flores, animais e hortas. Enfim, um lugar perfeito para as 
crianças aprenderem a amar e a respeitar a natureza. A estrutura física da Escola 
está acomodada em cinco prédios, dois contêineres construídos exclusivamente 
para abrigar duas salas de aula e um laboratório de informática, amplo refeitório 
e banheiros. Há, ainda, campo de futebol, grandes áreas verdes, áreas recreativas 
(parques), sala de dança, biblioteca, sala de música, cozinha, 15 salas de aula, 
enfermaria, sala de professores e três escritórios administrativos.

6. Filosofia da Escola
“Educar é ensinar e aprender como viver.”

Os fundadores da Escola das Nações idealizaram um lugar em que a aprendizagem 
estivesse não apenas relacionada às áreas do currículo oficial, mas também onde 
professores e alunos pudessem aprender juntos a arte de viver em paz. Os princípios 
fundamentais e os ensinamentos espirituais da Fé Bahá’í servem como base e maior 
fonte de inspiração para a filosofia e os programas da Escola, em que educar significa 
ensinar e aprender a viver. Segundo a visão de Bahá’u’lláh (1817-1892), o fundador da 
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Fé Bahá’í, o ser humano deve ser visto como “uma mina rica em joias de inestimável 
valor”, e a educação “poderá fazê-lo revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a 
extrair dela algum benefício”.

Ao educar os alunos para ser cidadãos do mundo, a Escola lhes proporciona experiên-
cias de aprendizagem que contemplam o desenvolvimento integral, preparando-os não 
somente para a entrada na universidade de sua escolha, como também para assumir 
ativamente, com otimismo, cuidado e responsabilidade, seu papel na sociedade. 
Focaliza as práticas éticas e os valores morais que são a base do bem-estar individual e 
social e garantem a justiça, o amor e o servir. O princípio da “unidade na diversidade” 
é a base do relacionamento na Escola, visando a que os alunos aprendam as inter-
conexões da vida humana no Planeta. Eles têm oportunidades diárias de praticar a 
convivência com diferentes costumes e o respeito a eles, em um ambiente natural de 
aprendizagem. Acredita-se ser vital o trabalho de eliminação de preconceitos e de 
discriminações, entre eles os de etnia, nacionalidade, religião e de gênero que são as 
principais fontes dos conflitos humanos e impedem o progresso social e o estabeleci-
mento da paz. O “Festival das Nações” é um exemplo de como a comunidade aprende 
a celebrar a diversidade da família humana.

7. A Fé Bahá´í
“Seja de âmbito mundial a vossa visão....” - Bahá’u’lláh

Ao longo da história, Deus enviou à humanidade uma série de educadores divinos, 
conhecidos como as Manifestações de Deus cujos ensinamentos têm proporcio-
nado a base para o avanço da civilização. Essas manifestações incluíram Abraão, 
Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesus e Muhammad. Bahá’u’lláh, o último desses 
mensageiros, explicou que as religiões do mundo vêm da mesma fonte e são, em 
essência, sucessivos capítulos de uma religião de Deus.

Os Bahá’ís acreditam que a necessidade crucial que a humanidade enfrenta é encontrar 
uma visão unificadora do futuro da sociedade e da natureza e o propósito da vida. Essa 
visão se desenrola nos escritos de Bahá’u’lláh.

7.1 O que os Bahá’ís Acreditam
Em milhares e milhares de locais ao redor do mundo, os ensinamentos da Fé Bahá’í 
inspiram indivíduos e comunidades enquanto trabalham para melhorar a própria 
vida e contribuir para o avanço da civilização. As crenças Bahá’ís abordam temas 
essenciais como unicidade de Deus e da religião, unicidade da humanidade e liberdade 
do preconceito, nobreza inerente do ser humano, revelação progressiva da verdade 
religiosa, desenvolvimento de qualidades espirituais, integração da adoração e do 
serviço, igualdade fundamental dos sexos, harmonia entre religião e ciência, centra-
lidade da justiça a todos os empreendimentos humanos, importância da educação e 
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dinâmica das relações que unem indivíduos, comunidades e instituições enquanto a 
humanidade avança para sua maturidade coletiva.

Ó vós, filhos dos homens! O propósito fundamental que anima a Fé de 
Deus e Sua Religião consiste em salvaguardar os interesses e promover 

a unidade do gênero humano e nutrir entre os homens o espírito de 
amor e amizade... De qualquer coisa erigida sobre este alicerce, as vicis-

situdes e os acasos do mundo jamais poderão diminuir a força, nem a 
revolução de incontáveis séculos lhe haverá de solapar a estrutura.

— Bahá’u’lláh

7.2 Feriados Bahá’ís
Por favor, veja o calendário oficial da Escola para as datas de feriados Bahá´ís.

Não haverá aula nos seguintes dias sagrados Bahá’ís.

• Naw-Rúz (Ano-Novo Bahá’í)
• 1º Dia de Ridván (Declaração de Bahá’u’lláh)
• 9º Dia de Ridván
• 12º Dia de Ridván
• Declaração do Báb
• Ascensão de Bahá’u’lláh
• Martírio do Báb
• Nascimento do Báb
• Nascimento de Bahá’u’lláh

Nota: Informamos que essas datas, feriados sagrados Bahá’ís, não comprometem os 200 dias letivos exigidos pela lei 
brasileira.

Para as datas específicas dos feriados Bahá’’ís, por favor, acesse o calendário escolar na página inicial do nosso site 
www.escoladasnacoes.com.br

8. Credenciamento Acadêmico e Afiliações
A Escola das Nações é credenciada internacionalmente pela AdvancED e pela 
Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School 
Improvement (SACS CASI).

É, também, credenciada pelos Órgãos Brasileiros de Educação e preenche todos os 
requisitos de um sistema educacional em conformidade com as leis brasileiras, com 
períodos educacionais que somam 12 anos.

É filiada à Association of American/International Schools in South America (AASSA), 
à Association of American Schools in Brazil (AASB), à Northwest Evaluation 
Association (NWEA), à The College Board (SAT/PSAT), à K12 Online Education e à 
The Academy for International School Heads (AISH).

http://www.escoladasnacoes.com.br
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9. Política de Matrículas

9.1 Diversidade
A Escola das Nações se esforça para oferecer aos alunos um programa de educação da 
mais alta qualidade acadêmica e moral. Uma parte essencial do esforço em preparar 
alunos para se tornar cidadãos do mundo responsáveis é apoiar e fomentar um 
caráter internacional no âmbito da Escola. A Instituição reconhece e valoriza, no 
corpo discente, os benefícios da diversidade. Para preservar o caráter internacional e 
a diversidade, reserva-se o direito de dar prioridade aos candidatos que pertencem a 
grupo minoritário e a cidadãos de países não representados em seu corpo discente.

9.2 Comitê de Admissões
O Comitê de Admissões supervisiona as matrículas. Esse Comitê inclui, mas não é 
limitado ao(s) diretor-executivo, coordenador de admissões, coordenadores e orienta-
dores das respectivas seções e representantes dos professores.

9.3 Termos e Condições
O Comitê de Admissões processa os requerimentos somente depois de receber todos 
os formulários preenchidos e a documentação requerida. 

Os documentos referentes a estudos feitos no exterior devem ser apresentados 
devidamente traduzidos, conter o selo consular expedido pelo consulado ou pela 
embaixada do Brasil no país de origem, com exceção dos países que integram o 
MERCOSUL e a França (Acordo de Cooperação promulgado pelo Decreto nº 3.598, 
de 12 de setembro de 2000) e respeitados os acordos diplomáticos.

Ao preencher o formulário de inscrição de matrícula on-line, os pais/responsáveis 
estão concordando com os termos e as condições da Política de Matrículas da Escola 
das Nações.

A Escola das Nações admite alunos que se qualificam para o programa acadêmico 
bilíngue de acordo com o critério de matrícula. Não faz discriminação com base em 
religião, origem étnica, nacionalidade ou gênero em suas políticas educacionais nem 
de matrícula. A admissão é baseada em: a) vagas no ano/na série e na turma para que 
o candidato preenche os requisitos, formulários de inscrição preenchidos, c) Histórico 
Escolar do candidato, d) resultado da avaliação conforme requerido pelo Comitê de 
Admissão.

As avaliações são usadas para determinar o potencial do candidato em se beneficiar 
dos serviços educacionais disponíveis e a habilidade da Escola em atender às necessi-
dades educacionais do candidato.

9.4 Critério de Admissão
As solicitações de admissão são consideradas com base nos seguintes aspectos.

• Preenchimento e entrega de todos os documentos exigidos.
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• Envio dos históricos escolares oficiais do candidato e uma carta de reco-
mendação ou referência.

• Idade do candidato.
• Resultados de avaliações diagnósticas (redação, avaliação MAP, avaliação 

verbal do idioma).
• Proficiência em língua inglesa: os candidatos devem ser proficientes em 

inglês até o Grade 5 (de acordo com o padrão estabelecido pela Escola).
• Resultados de avaliações adicionais: os candidatos serão avaliados para 

determinar se estão aptos a cursar o Programa da Escola das Nações.

A Escola das Nações não concede créditos para colação de grau sem o histórico 
acadêmico completo do aluno no Ensino Médio.

Solicitações do Conselho da Escola para admissão de alunos têm prioridade em 
relação a todos os critérios abaixo em caso de limitações de vaga ou existência de lista 
de espera.

Caso não haja vaga para todos os candidatos aprovados, os seguintes critérios são 
considerados.

• Se o candidato é ex-aluno e está retornando de curso ou programa 
internacional.

• Se o candidato é irmão de um aluno matriculado.
• Se o candidato é filho de diplomata ou funcionário de organização inter-

nacional (ex officio).
• Se o candidato é filho de ex-aluno.
• Se a admissão do candidato irá contribuir para enriquecer a diversidade 

no que diz respeito a gênero, nacionalidade ou etnia.

SEGMENTO ANO/SÉRIE FAIXA ETÁRIA*

Educação Infantil

Nursery II 2

Nursery III 3

Pre-K 4

Kindergarten 5

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

Grade 1 (ECE Campus) 6

Grade 2 7

Grade 3 8

Grade 4 9

Grade 5 10

Ensino Fundamental (Anos Finais)

Grade 6 11

Grade 7 12

Grade 8 13

International High School Program Grade 9 14
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Ensino Médio

Grade 10 15

Grade 11 16

Grade 12 17

*Data de corte: 1º de agosto

10.  Funções da Equipe Pedagógico-Administrativa

10.1 Conselho Deliberativo e Fiscal
O Conselho Deliberativo e Fiscal da Escola das Nações é responsável, em última 
instância, por todos os assuntos da Instituição. Recebe poderes e deveres legais da 
Associação Cidadão do Mundo – Centro de Educação e Cultura. Tem a missão 
de apoiar os princípios de inspiração Bahá’í sobre os quais a Escola foi fundada, 
determinar políticas, coordenar metas de longo prazo e planos de aprimoramento 
escolar. Deve se preocupar, primeiramente, com aspectos gerais de políticas e com 
avaliação de resultados estratégicos. Esse Conselho delega autoridade executiva, de 
supervisão e de instrução, ao Diretor Executivo (responsável, pela administração e 
supervisão eficaz de toda a Escola) e avalia os resultados alcançados focando visão, 
missão e valores do sistema escolar.

10.2 A Equipe Executiva e Administrativa
O Diretor Executivo é responsável pela administração escolar e pelas operações. 
Coordena a implantação de planos estratégicos que envolvem a Escola como um 
todo, o desenvolvimento de programas curriculares e os aspectos administrativos e 
financeiros da Escola. É auxiliado pelo Coordenador Pedagógico e uma equipe de pro-
fissionais qualificados, que são responsáveis por planejamento, coordenação, execução 
e avaliação de atividades acadêmicas e administrativas.

10.3 Coordenador de Ensino e Aprendizagem
A coordenadora de Ensino & Aprendizagem lidera a revisão e a atualização dos 
documentos curriculares e como esses documentos são utilizados no planejamento, 
no ensino e na avaliação. Ela colabora com a Equipe Administrativa Educacional 
para decidir a respeito das prioridades de desenvolvimento profissional, coleta e 
analisa dados sobre a implementação curricular e seus estágios. Em colaboração 
com o coordenador de Informações, ela analisa os dados de desempenho dos alunos 
para identificar as prioridades de aprendizado e trabalha com os professores a fim de 
melhorar o ensino com base nesses dados.

10.4 Coordenadores de Segmento
Os coordenadores são responsáveis pela administração educacional geral do segmento 
- Educação Infantil e Grade 1, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. Eles supervisionam e avaliam a equipe instrucional e trabalham de 
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perto com ela a fim de identificar as necessidades acadêmicas e comportamentais dos 
alunos e responder a elas. Coordenam a aplicação de um código de disciplina justo 
que promove organização e aprendizagem dos alunos, congruente com as políticas 
e a filosofia da Escola. Promovem programas e atividades curriculares e co-cur-
riculares que visam a diferentes necessidades, interesses e talentos dos discentes. 
Responsabilizam-se para que os pais recebam relatórios precisos sobre o progresso 
dos filhos. Monitoram as dependências, os escritórios, as salas, os equipamentos de 
manutenção do segmento e o uso correto e cuidadoso dos recursos educacionais.

10.5 Coordenadores Assistentes
Os coordenadores assistentes auxiliam o coordenador na gerência diária do segmento, 
apoiam professores e supervisionam sistemas e rotinas para garantir a eficiência nas 
operações.

10.6 Orientadores Educacionais
Os orientadores da Escola oferecem aconselhamento educacional a pessoas e grupos. 
Prestam auxílio aos alunos e defendem os interesses deles. Trabalham com outros 
profissionais para promover seu desenvolvimento escolar, pessoal e social. Atuam 
com entrevistas, sessões de orientação e outros métodos para avaliar e aconselhar 
os estudantes. Interagem com os alunos individualmente, em pequenos grupos ou 
envolvendo toda a turma. Normalmente, os orientadores trabalham com discentes que 
enfrentam desafios relacionados ao desenvolvimento escolar e social.

Os orientadores da Escola observam os estudantes durante as aulas e nos intervalos, 
enquanto brincam, e se reúnem com professores e pais para avaliar pontos fortes, 
desafios ou necessidades especiais. Com professores e administradores, eles ajudam 
a garantir que o currículo atenda às necessidades escolares e de desenvolvimento dos 
alunos.

Esses profissionais ajudam os discentes compreender e lidar com questões sociais, 
comportamentais e pessoais. Dão ênfase à orientação preventiva e voltada ao desen-
volvimento com objetivo de ajudar a transmitir habilidades para lidar com problemas 
antes que atinjam níveis críticos e para fortalecer o crescimento pessoal, social e 
escolar. Os orientadores prestam serviços especiais (de acordo com a faixa etária 
dos alunos) como educação sexual, prevenção ao uso de álcool e drogas, aulas para 
resolução de conflitos. Eles tentam identificar casos de violência doméstica e outros 
problemas familiares que possam afetar o desenvolvimento dos estudantes.

Os orientadores consultam pais, professores, administradores da escola, profissio-
nais da área da saúde e agentes sociais (e trabalham com eles) a fim de desenvolver e 
implementar estratégias para ajudar os alunos a prosperar.

Os orientadores da Escola

• prestam serviços de orientação e suporte educacional de acordo com a 
faixa etária e com as necessidades de desenvolvimento dos alunos em 
todos os segmentos;

• ajudam alunos, pais e professores a lidar melhor com crises e 
emergências;
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• promovem o crescimento e o desenvolvimento social, emocional e mental 
dos estudantes;

• ajudam pais e professores a responder a questões relacionadas ao 
crescimento e ao desenvolvimento dos alunos;

• ajudam alunos a desenvolver habilidades de comunicação e estudo;
• ajudam a organizar, registrar e liderar reuniões de Conselho de Classe;
• prestam diversos serviços, ajudando os alunos a se conhecer melhor e a 

adquirir habilidades efetivas de organização e resolução de conflitos;
• encaminham discentes a especialistas externos;
• observam e monitoram estudantes com dificuldades, interagindo com 

especialistas e adaptando estratégias para ajudar os alunos a se tornar 
aprendizes melhores;

• preparam discentes para transição ao Grade seguinte, trabalhando com 
professores, pais e demais profissionais da Escola;

• promovem sessões de orientação de acordo com as necessidades 
identificadas;

• agendam reuniões com os pais para obter informações específicas sobre o 
histórico do estudante;

• agendam reuniões com pais de acordo com a avaliação da Equipe 
Pedagógica para oferecer orientação sobre como lidar com alunos que 
estejam enfrentando dificuldades escolares ou comportamentais;

• avaliam (e comunicam aos professores) limites ou incapacidades dos 
alunos e propõem estratégias para promover ajustes positivos;

• alinham o programa de Educação Moral;
• dão suporte à Política de Disciplina da Escola.

Para atingir os objetivos acima e atender às demandas de cada segmento, a Escola dis-
ponibiliza um orientador na Educação Infantil, um no Ensino Fundamental I (Grades 
2-5), um no Ensino Fundamental II (Grades 6-9) e um no Ensino Médio (Grades 
10-12).

10.7 Programa After School (Atividades Extracurriculares)
O departamento do Programa de After School gerencia as atividades extracurricula-
res da Escola. É responsável por inscrições, cancelamentos e mudanças nas atividades 
After School. Mantém lista de espera para atividades que estão com capacidade 
máxima.

Os pais são orientados a direcionar todas as perguntas e dúvidas a respeito do 
Programa, por e-mail, ao coordenador. Com a aprovação da Direção Executiva e da 
Gerência Administrativa, o coordenador do Programa de After School organiza novas 
atividades e expande o programa, quando possível. Toda a equipe do setor, incluindo 
monitores e estagiários, é supervisionada pelo coordenador.
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Clubes e study halls não fazem parte do Programa de After School. São planejados 
e coordenados por responsáveis pelos respectivos segmentos. Dúvidas a respeito de 
clubes e de study halls devem ser levadas aos coordenadores de segmento.

10.8 Gerente Administrativo-Financeiro
O gerente administrativo-financeiro planeja, organiza e supervisiona as finanças e 
as operações administrativas da Escola juntamente com a diretora executiva. Essas 
atividades envolvem ações referentes a contas a pagar, valores a receber, compras/
suprimentos. Orienta e supervisiona o trabalho dos profissionais ligados a tecnologia, 
recursos humanos, eventos, manutenção e limpeza, enfermaria e refeitório. 

É, também, de sua responsabilidade monitorar a política econômica do governo e 
as tendências do mercado para garantir segurança e confiabilidade nas tomadas de 
decisão. Participa de negociações com empresas e organizações nacionais e interna-
cionais para decidir sobre assuntos de interesse da Instituição e supervisiona todas as 
questões legais relacionadas com a Escola.

10.9 Departamento de Comunicação
O Departamento de Comunicação desenvolve materiais de comunicação interna como 
convites para eventos, artigos, revistas, vídeos institucionais, banners, relatórios anuais 
etc. Atua em conjunto com os coordenadores, os professores e o Setor de Jornalismo 
para ampliar o envolvimento e a participação dos alunos na produção de artigos e de 
projetos para publicações escolares.

Entre as atividades do Departamento de Comunicação, incluem estas a seguir.

• Serviços de Planejamento e Marketing: consultoria em marketing e 
planejamento

• Design e impressão: desenvolvimento de publicações
• Serviços editoriais: assistência na escrita, na edição e na orientação 

editorial geral para publicações impressas e eletrônicas
• Serviços de web: planejamento, design e desenvolvimento do site
• Fotografias

Todos os pedidos de professores devem ser aprovados pelo coordenador do segmento 
antes de serem atendidos pelo Departamento de Comunicação.

10.10 Assistente Executiva
A assistente executiva auxilia o Diretor Executivo nos assuntos administrativos 
oficiais. Além disso, uma de suas principais atribuições é a apresentação da Escola aos 
visitantes, possíveis futuros pais e alunos. Todo o processo de abertura e de prosse-
guimento para a admissão e o fornecimento de orientação sobre a Escola é feito pela 
assistente executiva. Outra função dela é a troca de comunicações oficiais com os pais/
responsáveis e a comunidade escolar em geral.



22 Manual de Pais e Alunos 2019-2020

10.11 Departamento de Tecnologia da Informação
O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) é responsável pelo uso de 
tecnologia em todos os segmentos da Escola – planejamento, suporte aos professores 
na utilização de sistemas de informação, como PowerSchool, Schoology, Nearpod, IXL 
dentre outros. Presta assistência aos professores no desenvolvimento de projetos que 
exigem o emprego de tecnologia educacional.

Também apoia e orienta os alunos quanto ao uso de seus dispositivos (BYOD) para 
conexão segura à internet na Escola, presta suporte e orientação quanto ao uso de 
programas de informática na produção de seus trabalhos escolares e quanto ao uso de 
tecnologia em geral.

O Departamento de Tecnologia também apoia o setor administrativo e a direção da 
Escola no sentido de melhor utilização dos recursos de informática, uso de softwares 
diversos como TOTVS RM, digitalização de documentos e geração de informações 
para tomadas de decisão e/ou acompanhamento via planilhas, gráficos, relatórios e/ou 
Dashboards com informações acadêmicas e gerenciais.

10.12 Suporte ao Aprendizado
Na Escola das Nações, há um orientador em cada seção e um facilitador especializado 
para Suporte ao Aprendizado na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I, e um no 
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Os orientadores e a equipe de Suporte ao 
Aprendizado oferecem apoio pedagógico aos professores para que auxiliem os alunos 
com dificuldades e necessidades específicas de aprendizado. O objetivo é fornecer 
aos professores, e aos demais membros da equipe pedagógica, recomendações sobre 
estratégias e abordagens específicas que ajudem na inclusão de alunos com habilidades 
e necessidades diversas. Portanto, o principal objetivo do Suporte ao Aprendizado é 
promover maior acessibilidade à educação a estudantes com dificuldades ou deficiên-
cias de aprendizado.

A Escola das Nações não tem, em seu quadro de funcionários, psicólogos, fonoau-
diólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas nem instrutores exclusivos para 
necessidades especiais. Não fornece programas a alunos com necessidades especiais 
porque pratica um modelo de educação baseado na inclusão. Para atender às diversas 
necessidades dos discentes, incluindo aqueles com deficiência, orientadores, coorde-
nadores, equipe de Suporte ao Aprendizado e professores trabalham como um grupo 
interdisciplinar para identificar as necessidades de aprendizado e ajudar os alunos 
fazendo as acomodações necessárias a fim de que tenham um bom desempenho. A 
Instituição oferece apoio a estudantes com baixo rendimento e/ou com dificuldades 
de aprendizado por meio de abordagem em equipe, que envolve os próprios alunos, 
seus professores, seus pais e pessoas externas relevantes que prestam assistência, como 
psicólogos e fonoaudiólogos. Aprimorar o aprendizado em sala de aula e prevenir difi-
culdades são prioridades em todos os níveis da Escola.

Os discentes são avaliados de forma holística, e acreditamos em seu crescimento e 
desenvolvimento integrais, incluindo bem-estar social e emocional, considerando-os 
igualmente importantes para o rendimento e o progresso acadêmico. A equipe cria e 
aplica planos educacionais individuais bem como intervenções e suporte, conforme 
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necessário. A Instituição estabelece parcerias com consultores e profissionais externos 
na área de educação especial (contratados pela Escola) e as valoriza para oferecer 
consultoria individual especializada em casos específicos.

Ao longo do ano letivo, o facilitador de Suporte ao Aprendizado atua como mediador 
entre os profissionais externos, as famílias e a equipe pedagógica. Ajuda os professores 
a fazer as acomodações recomendadas em sala de aula e as adaptações aos instrumen-
tos de avaliação a fim de atender às necessidades específicas.

O facilitador de Suporte ao Aprendizado participa de consultorias para identificar 
alunos que possam se beneficiar de acomodações ou adaptações em sala de aula e 
dá orientações a respeito. O processo de encaminhamento inicia na sala de aula. 
Primeiramente, os professores conversam com o orientador e/ou o coordenador, que 
recomenda estratégias para ajudar o aluno. Se necessário, o orientador se reúne com 
os pais e solicita avaliação profissional de um médico e/ou especialista, e recomenda 
suporte especializado de profissionais externos.

Quando a Escola recebe um diagnóstico oficial (laudo) do aluno, o facilitador de 
Suporte ao Aprendizado, com os devidos membros da equipe, desenvolve um Plano 
de Aprendizado Individual (IEP – Individual Education Plan em inglês). O IEP é 
elaborado pelo orientador, pelos coordenadores pedagógicos e pelos professores. Os 
alunos que já têm diagnóstico no momento em que se matriculam na Escola também 
recebem o suporte descrito acima. Se ele tem um IEP de outra escola, o plano é 
analisado e revisado de acordo com a nova realidade educacional, com os objetivos 
curriculares e os recursos disponíveis na EdN. O IEP inclui as acomodações e/ou 
adaptações a serem implementadas na sala de aula. A Escola está aberta a recomen-
dações de profissionais externos. Entretanto, tem autonomia para tomar decisões 
relacionadas às acomodações e/ou adaptações fornecidas ao aluno de acordo com os 
procedimentos pedagógicos institucionais e a Lei brasileira de Inclusão de Alunos com 
Deficiência.

O facilitador de Suporte ao Aprendizado supervisiona o apoio e as intervenções que 
beneficiam o aluno em sala de aula, conforme especificado em seu plano individual. 
Por exemplo, um estudante pode receber ajuda de um assistente em sala de aula 
durante uma produção de texto ou tarefa de matemática, semanalmente, ou receber 
ajuda de um ledor durante as avaliações.

A Escola oferece serviços que envolvem tirar o(a) aluno(a) da sala de aula para dar 
apoio individualizado, se considerado necessário, durante o horário escolar, conforme 
descrito no IEP.

Consulte o documento da Escola das Nações sobre Educação Especial - Definições e 
Políticas - para explicações mais abrangentes dos programas e serviços oferecidos a 
estudantes com necessidades especiais.

10.13 Coordenação de Educação Moral
O Departamento de Educação Moral foi implantado para desenvolver um currículo 
de educação visando a valores baseado em projetos de serviço comunitário. Com o 
objetivo de criar, nas jovens mentes, o desejo de conhecer a humanidade, amá-la e 
servir a ela, acompanha professores e alunos na caminhada pela transformação pessoal 
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e coletiva de indivíduos e comunidades que anseiam por uma mudança positiva na 
vida. O Programa inicia na Educação Infantil e se estende até o Ensino Médio.

10.14 Coordenação de Educação Física
O Departamento de Educação Física oferece ao aluno oportunidade de se desenvolver 
plena e inteiramente por meio de exercícios físicos e de prática esportiva. O estudante 
contempla, em seu currículo escolar, a vivência e o desenvolvimento de habilidades 
motoras, cognitivas, afetivas, de relação interpessoal e de inclusão social. Nossa 
proposta é educar o físico acreditando que, quando mente e corpos se educam juntos, 
formamos um indivíduo completo.

11. Serviços de Apoio

11.1 Serviço Médico/Enfermaria
O serviço de Enfermagem tem como função prestar os primeiros atendimentos, 
avaliar a situação do estudante e, em seguida, entrar em contato com a família, se 
for necessário. No Ensino Fundamental, o funcionamento da enfermaria é das 7h15 
às 18h. No campus da sede, das 7h às 18h30. Dois técnicos de enfermagem estão de 
plantão diariamente no campus da sede - um das 7h às 13h, e o outro, das 12h30 às 
18h30. Na Educação Infantil, dois técnicos de enfermagem estão de plantão – um das 
7h15 às 13h15 e o outro das 12h às 18h. A enfermeira responsável está no campus das 
9h às 15h.

A Escola é conveniada com o Serviço de UTI Móvel, responsável por atendimento 
emergencial aos alunos. Todos os estudantes têm seguro para casos de acidente dentro 
e fora dos campi. 

Observações

• O aluno que apresentar alguma alteração no estado de saúde durante a 
estada na Escola receberá os primeiros cuidados. Em caso de necessidade, 
a presença dos pais/responsáveis será imediatamente solicitada.

• Se for o caso, o serviço de ambulância será solicitado, e os pais, 
comunicados imediatamente.

• Qualquer medicação prescrita ao estudante deverá ser entregue na 
enfermaria para identificação e armazenamento, e só será administrada 
mediante a apresentação da receita médica original, que será fotocopiada 
e devolvida aos pais/responsáveis.

• Nenhum medicamento será administrado sem receita médica. Essa 
determinação inclui medicações tópicas como Gelol e Creme Fenergan.

• O medicamento será devolvido somente ao responsável. Em caso 
excepcional, ele assinará um termo de responsabilidade ou enviará um 
e-mail à Escola com a autorização do retorno pelo(a) aluno(a).
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Informamos aos familiares que não é permitida a vinda do aluno à Escola, nem a 
permanência dele, caso apresente febre, tosse severa, diarreia, vômito, conjunti-
vite, pediculose (piolho). Se estiver com doença contagiosa, solicita-se o favor de 
comunicar ao coordenador e/ou à orientadora educacional. A equipe pedagógica 
oferecerá orientações a respeito do cumprimento das atividades acadêmicas do 
período.

Os estudantes têm livre acesso à enfermaria durante os horários de recreio e 
de almoço. Nos horários de aula, os alunos dos Grades 6 a 12 deverão solicitar 
autorização com o professor ou assistente disciplinar. Os discentes dos Grades 2 a 
5 deverão ser encaminhados, com agenda e passe para a enfermaria. Os alunos do 
Maternal ao Grade 1 deverão levar a agenda e ser acompanhados pela assistente de 
sala, caso sintam indisposição ou necessidade de apoio com relação à saúde.

11.2 Situações de Epidemia
Os familiares e a comunidade escolar serão comunicados imediatamente, por e-mail, 
em casos de ocorrência de epidemia na população da Escola. A Instituição seguirá 
todas as diretrizes de organizações de saúde locais e governamentais relativas aos 
procedimentos que devam ser tomados para proteger a comunidade do contágio de 
doenças. Seguirá, também, as medidas de prevenção estabelecidas. Como parte do 
nosso contínuo processo de educação, pedimos que todos os membros da comunidade 
observem os procedimentos necessários.

11.3 Pediculose (Piolhos)
Os alunos com pediculose (piolhos) serão encaminhados para casa a fim de proceder 
ao tratamento adequado. A enfermeira da Escola deverá examiná-los antes que 
retornem à sala de aula, para se assegurar de que o tratamento/a remoção foi eficaz.

Se seu(sua) filho(a) estiver com infestação de piolhos, façam o tratamento 
recomendado pelo médico e sigam os procedimentos para eliminar piolhos e lêndeas 
de lençóis, roupas e artigos pessoais de higiene. Devem ser removidos todos os piolhos 
e as lêndeas antes que o estudante retorne à Escola. A enfermeira poderá negar a 
reentrada a um aluno cujo tratamento tenha sido ineficaz.

Caso haja surto em sala, todos os alunos da turma serão examinados individualmente 
pela enfermeira.

11.4 Programa de Alimentação
É coordenado por uma nutricionista que elabora cardápios diários variados. O 
Programa oferece lanche da manhã, almoço e lanche da tarde de acordo com cada 
segmento. A Escola dispõe de serviço de cantina, na sede, após as 15h15, para os 
alunos dos Programas After School e School Teams.

Informações a respeito de alergias e de demais particularidades alimentares deverão 
ser comunicadas por escrito, no ato da matrícula, em formulário específico.

Os pais de alunos dos Grades 2 a 12 poderão almoçar com o filho, no refeitório da 
Escola, uma vez durante o ano letivo. Nesse caso, devem solicitar, com antecedência, 
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um tíquete-cortesia ao Departamento de Finanças. Esse procedimento não se aplica 
aos pais dos alunos da Educação Infantil ao Grade 1 devido à dinâmica particular 
pertinente à faixa etária. Os pais de crianças da Educação Infantil e do Grade 1 são 
bem-vindos ao campus da sede para degustar a comida servida na Escola, sem a 
presença do aluno.

11.5 Segurança Escolar
Somente o portão principal deverá ser utilizado para trazer os filhos à Escola e 
buscá-los ao final das atividades. O portão secundário é utilizado apenas para 
transporte escolar e serviços internos.

Em nenhuma circunstância, são permitidas visitas à Escola sem crachá de identifica-
ção adequada. A entrada de familiares e de visitantes é permitida em casos de reuniões 
previamente marcadas, durante o horário de aulas (das 7h45 às 15h15).

Por ocasião de eventos escolares como reuniões, palestras, workshops etc, todos os 
participantes devem se identificar no portão para entrar na Escola.

11.6 Plano de Evacuação
Seguem Procedimentos de Evacuação caso seja detectada necessidade de saída 
emergencial.

• O Gerente Administrativo, ou alguém que ele delegar, ativará o sistema de 
alarme (sirene) indicando a necessidade de evacuação.

• O sinal de sirene contínuo indica que todos devem se dirigir à entrada da 
frente da Escola, onde fica o pátio aberto.

• O sinal de sirene intermitente indica que todos devem ser evacuados para 
os fundos da Escola e se dirigir ao estacionamento ao lado do prédio do 
Ensino Médio.

• Alunos e funcionários do ECE se encontrarão do lado de fora da entrada 
principal, no estacionamento.

• A Equipe de Emergência deverá imediatamente ajudar na evacuação, dar 
as instruções necessárias e manter conduta calma e ordenada entre os que 
estiverem sendo evacuados.

• A rota-padrão para evacuação no campus da sede, para todos, será o 
corredor central em direção ao pátio de entrada.

Dentro da sala de aula

• O professor deverá formar fila com os alunos.
• O professor deverá levar consigo a lista com o nome dos alunos.
• Todos devem sair da sala com calma e rapidamente.
• O professor deverá verificar se nenhum aluno permaneceu na sala.

Alunos, professores e todos os funcionários deverão se dirigir ao corredor em direção 
à rota designada.

Se a rota estiver bloqueada, pegar a rota mais próxima que for segura.
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Fora da sala de aula, mas no prédio (incluindo o horário de recreio e o horário de almoço)

• Dirigir-se ao local de evacuação pela rota que permita a saída mais rápida 
do prédio.

• Aluno desacompanhado de professor ou de assistente deverá se juntar a 
outra turma.

• Os adultos deverão verificar salas e corredores para se assegurar de que 
todos os alunos foram evacuados.

Fora do prédio

• Dirigir-se diretamente ao local de saída.
• Não entrar novamente no prédio.
• Seguir as instruções dadas pela Equipe de Emergência.

Comportamento durante a evacuação

• Seguir as instruções dadas pela Equipe de Emergência.
• Os estudantes devem seguir as instruções de seus professores.
• Não será permitido conversar durante o percurso até a área de evacuação, 

nem quando estiver ocorrendo o registro de alunos. Todos os estudantes, 
funcionários e visitantes deverão permanecer em silêncio. Será dado um 
sinal, quando for permitido conversar.

• As turmas deverão se dirigir à área de evacuação em fila única.
• Ao se dirigir a essa área, todos devem se manter longe dos prédios.
• Visitantes, alunos separados da turma ou outras pessoas deverão ser 

recolhidos pela Equipe de Emergência e levados ao local de evacuação.

Na área de evacuação

• Quando os alunos chegarem ao local, deverão fazer fila de acordo com o 
ano que cursam e o grupo, por exemplo: 3A, 3B, 3C, 4A etc.

• Os estudantes do Ensino Fundamental formarão fila no estacionamento 
ao lado do prédio da Administração, seguindo as instruções dadas pelos 
administradores da Escola.

• Os alunos de Ensino Médio formarão fila, de acordo com o ano e o grupo, 
no pátio localizado em frente à entrada principal da Escola.

• Os professores das turmas ou professores acompanhantes das turmas 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio farão a chamada e contarão 
todos os alunos da turma.

• Os administradores de segmento deverão trazer listas com telefone e 
endereço de todos os alunos.

• Os coordenadores de segmento verificarão com cada professor se a 
chamada está completa.
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11.7 Dependências Escolares
Qualquer funcionário, membro da comunidade escolar ou organização externa que 
deseje usar as dependências da Escola, após o horário regular de aulas, para atividades 
culturais, educativas ou esportivas, deverá redigir um pedido ao Diretor

Administrativo solicitando permissão para esse uso, explicando a natureza do evento 
e a logística necessária. No caso de aprovação, na data acordada, o responsável ou 
o grupo organizador preencherá um formulário com detalhes dos equipamentos e 
demais materiais importantes para o evento ou a atividade. A pessoa ou o grupo que 
requisitar as dependências escolares será responsável por custos adicionais relaciona- 
dos ou não à utilização do espaço, como segurança, serviços de cozinha, fotocópias etc. 
Essa pessoa ou grupo se responsabilizará, também, por quaisquer estragos ou perdas 
que ocorram na Escola ou nos equipamentos utilizados.

O uso das dependências será autorizado de acordo com as normas estabeleci- das no 
formulário “Uso das Dependências Escolares” à disposição com o gerente administra-
tivo e financeiro.

11.8 Transporte Escolar
Os pais devem providenciar transporte que atenda aos horários de entrada e de saída 
da Escola. A Escola das Nações não conta com transporte próprio, porém, há empresas 
particulares que prestam esse serviço.

No ato da matrícula, pais/responsáveis devem preencher um formulário informando 
quais as pessoas e/ou motoristas estão autorizados a retirar os filhos da Escola. Os 
motoristas particulares devem se identificar na portaria antes de pegar os estudantes. 
Os alunos do Nursery ao Grade 3 devem aguardar em sala a chegada do motorista 
do transporte escolar. O mesmo procedimento deverá ser seguido pelos alunos dos 
Grades 4 e 5, a não ser que tenham autorização dos pais, por escrito, para se dirigirem 
sozinhos ao meio de transporte.

É permitida a entrada dos motoristas de transporte escolar na Escola desde que 
devidamente identificados.

Contamos com a cooperação dos familiares no sentido de utilizar apenas o portão 
principal no horário de entrada e de saída. O portão do estacionamento das vans 
deverá ser usado exclusivamente por motoristas de transportes escolares, para garantir 
maior segurança aos alunos.

Pedimos, ainda, que, caso haja alteração com relação à empresa responsável pelo 
transporte escolar, os pais/ responsáveis comuniquem imediatamente, por escrito, ao 
coordenador e/ou à secretária escolar.

11.9 Biblioteca
O Programa da Biblioteca dá suporte a todas as áreas do currículo e procura ajudar 
os alunos a se tornar usuários competentes e entusiasmados por bibliotecas. Esse 
Programa é baseado em literatura especializada, que proporciona atendimento dife-
renciado de acordo com a área de conhecimento. As atividades são realizadas em 
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cooperação com os professores que reforçam ações de leitura, escrita, oralidade, 
escuta, pesquisas em meios impressos e digitais, obtenção e interpretação crítica de 
informações.

A biblioteca da Escola das Nações oferece ambiente prazeroso e adequado aos 
estudantes de todos os segmentos. Pode ser utilizada por discentes, pais e funcionários 
para leitura, estudo, pesquisa - inclusive on-line - exposições, palestras e atividades 
programadas, como encontro com autores entre outras. 

Além dos projetos que são planejados em conjunto com os professores - por exemplo, 
roda de leitura - a biblioteca oferece atividades como exposição de artes, hora do 
conto, encenação de textos com marionetes, filmes. A bibliotecária, juntamente com o 
grupo de professores, organiza, anualmente, a Feira do Livro.

11.9.1 O Currículo da Biblioteca

A biblioteca da Escola das Nações segue um sistema criado nos padrões tanto do 
Common Core Curriculum quanto alinhado aos padrões da Associação Americana de 
Bibliotecas Escolares para o estudante do século XXI.

Os livros são selecionados para apoio informacional às atividades de ensino e de 
pesquisa, segundo a demanda dos docentes, por meio de consulta a catálogos, 
sugestões dos usuários, sites de editoras, de livrarias e de outras bibliotecas, além de 
serviços especializados, como o Titlewave (http://www.titlewave.com/ ).

11.9.2 Organização da Biblioteca

Os livros são registrados segundo a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e 
catalogados usando a Anglo American Cataloguing Rules 2 (AACR2), de acordo com 
conteúdo, faixa etária e, em inglês e espanhol, pelo Lexile reader measure (http://www.
lexile.com/about-lexile/lexile-overview/ ).

A Escola usa o sistema informacional Follett Destiny (https://edn.follettdestiny.com), 
que permite pesquisa remota no catálogo da biblioteca da EdN e acesso à conta do 
usuário de qualquer computador, bem como pesquisa em websites de qualidade na 
internet. 

11.9.3 Recursos da Biblioteca

Além de livros e materiais de referência, a biblioteca dispõe de assinaturas de revistas, 
nacionais e importadas, jornais diários, computadores de última geração conectados 
à internet para pesquisas, inclusive na base de dados multidisciplinar EBSCO (search.
ebscohost.com). Por meio do EBSCO, a Escola também assina mais de 10 000 livros 
on-line, tanto de ficção quanto de não ficção, que podem ser acessados de qualquer 
computador conectado à internet. Entre em contato com um funcionário da biblioteca 
para obter informações de login a fim de acessar esse banco de dados.

Os estudantes podem imprimir trabalhos nos intervalos, nos horários de almoço e 
após as aulas. Cada página impressa em preto e branco custa R$ 0,50, e cada página 
em cor, R$ 1,00.

http://www.titlewave.com
http://www.lexile.com/about-lexile/lexile
http://www.lexile.com/about-lexile/lexile
http://www.follett.com
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11.9.4 Seleção Individual de Leitura

A equipe de funcionários da biblioteca se preocupa em ajudar os alunos a tomar 
decisões em relação à seleção de livros. Os livros são organizados por anos/Grades e 
os respectivos segmentos, além de terem códigos coloridos para facilitar a procura. 
Os níveis Lexile ajudam na escolha pois trazem indicação do nível de dificuldade do 
léxico. Professores, assistentes e bibliotecárias ajudam os alunos em suas seleções. No 
campus da sede, os estudantes são ensinados a fazer recomendações uns para os outros 
e a pesquisar livros usando o programa de catálogo Follett Destiny.

É importante reconhecer que o fato de o livro ser ou não apropriado não se baseia em 
referências exatas. Autores raramente pensam em idade específica quando escrevem 
um livro. O que pode ser apreciado por uma criança do Grade 5 pode assustar outra. 
O que pode ser um ótimo livro para um aluno do Grade 8 pode não o ser para um 
colega. 

Caso um estudante deseje retirar um livro que não corresponda às indicações para o 
seu segmento, os pais/responsáveis deverão entrar em contato com a bibliotecária ou 
enviar uma autorização por escrito na agenda do aluno. 

A equipe da biblioteca trabalha arduamente para fazer com que os discentes saiam 
com livros que vão apreciar. E parte da missão dela é estimular leitores para a vida, que 
tenham poder e conhecimento para selecionar materiais por si próprios. Estimulamos 
os familiares a estar atentos ao que os filhos estão lendo e que continuem a ajudá-los a 
tomar sábias decisões.

11.9.5 Materiais Questionados

Os membros da nossa comunidade podem fazer objeção a uma obra incorporada ao 
acervo. O pai/responsável, ou funcionário, preocupado com determinado material, 
deve solicitar reconsideração à bibliotecária. O material questionado não será tirado 
de circulação no decorrer do processo de análise. Mas, o filho do pai /responsável que 
fizer a objeção poderá ter acesso negado ao item.

Todas as objeções deverão ser levadas à bibliotecária, em carta formal, com as devidas 
justificativas. A reclamação será submetida a uma comissão formada pelo Diretor 
Pedagógico, pelo coordenador de seção ou pelo consultor da área e pela bibliotecária.

Todos os membros da comissão terão contato com o material, estarão atentos às 
objeções feitas e contribuirão para a decisão a respeito da reclamação no prazo de dez 
dias letivos a partir da data do recebimento da carta.

Qualquer decisão de remover materiais de circulação será decidida pelo Comitê 
Escolar.

11.9.6 Uso da Biblioteca

Durante o período de aulas, eles podem ir à biblioteca, com permissão, por escrito, 
do professor. No local, devem se comportar de acordo com as regras específicas desse 
espaço, resguardando o silêncio.

Ao entrar na biblioteca, os alunos devem seguir as regras abaixo.

• Ajudar a manter o ambiente organizado e silencioso.
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• Deixar sacolas, mochilas, pastas e itens semelhantes nas caixas localizadas 
do lado de fora da biblioteca.

• Manter os telefones celulares no modo silencioso.
• Respeitar o espaço, a equipe da biblioteca, os colegas e os demais usuários 

do local.
• Não levar alimentos nem bebidas, não usar produto que possa danificar 

mesas ou cadeiras (tinta, cola, goma de mascar, doces).

Para assegurar qualidade e manutenção do acervo, a devolução dos livros deve ser feita 
diretamente a uma das bibliotecárias.

11.9.6.1 Biblioteca da Educação Infantil

Na Educação Infantil, a biblioteca fica aberta todos os dias para aulas marcadas e, após 
o horário de aulas, até as 15h30, para visita de pais. Mesmo dando suporte à literatura 
tanto em inglês como em português, as visitas semanais são conduzidas em inglês. Os 
alunos vão à biblioteca para devolver os livros levados na visita anterior e pegar novos 
livros para leitura em casa. Além disso, ouvem histórias e fazem atividades diversifica-
das relativas aos textos trabalhados.

No campus da Educação Infantil, cada aluno pode locar um livro por vez. A partir do 
2º Ano, já no campus da sede, ele tem o direito de locar três livros por vez, por um 
período máximo de 15 dias, que pode ser renovado, se não houver lista de espera. 
Depois desse prazo, os materiais deverão ser devolvidos, ou o empréstimo, renovado. 
A partir do Grade 6, é cobrada multa por dia de atraso, por cada item emprestado. 

11.9.6.2 Biblioteca do Campus Principal

No campus principal, está aberta, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h45 às 16h30. 
Os alunos dos Grades 2 ao 5 têm visitas marcadas regularmente, mas professores de 
todos os segmentos podem programar e trazer as turmas para suporte extra e uso do 
ambiente. Os estudantes têm acesso livre à biblioteca, e aos serviços que ela presta, nos 
intervalos, após o almoço e depois do término das aulas. 

A biblioteca da sede oferece acesso a computadores para que os alunos façam 
pesquisas on-line e acessem recursos eletrônicos por meio do banco de dados Follett 
Destiny. De acordo com o número de postos de trabalho disponíveis, os estudantes 
que estejam fazendo pesquisas, trabalhando em projetos ou atividades relacionadas às 
aulas têm prioridade. Outros usos são considerados secundários, incluindo navegação 
por assuntos não acadêmicos, e-mail, jogos educacionais (os únicos jogos eletrônicos 
permitidos na biblioteca) etc. As bibliotecárias monitoram o acesso dos estudantes 
aos computadores e podem restringir atividades que interfiram no seu uso inicial ou 
nas regras do setor. O uso indevido de computadores da biblioteca e o desrespeito às 
normas do ambiente podem resultar em suspensão, restrição ou perda do direito de 
acesso.

11.9.7 Cuidado dos Livros e Multas

Ao final de cada etapa, os livros cuja data de devolução esteja vencida há mais de 20 
dias são considerados perdidos. Para normalizar o controle da biblioteca, o estudante, 
ou seu responsável, terá opção de substituir o exemplar ou pagar o valor correspon-
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dente a ele, acrescido de multas, diretamente à bibliotecária. Se o livro for encontrado 
e devolvido no prazo de 60 dias, o aluno, ou o responsável, poderá solicitar reembolso 
por e-mail (library@edn.org.br). O reembolso será feito da mesma forma do 
pagamento inicial.

Todos os livros devem ser mantidos em boas condições e manuseados com cuidado. 
Incentivamos os estudantes a encapar os livros-textos básicos. É importante que o 
nome e o ano do aluno estejam escritos na etiqueta do livro para facilitar a localização 
em caso de perda ou de troca acidental. Se houver perda do livro ou dano a ele, o 
aluno será responsável pelo custo da substituição. A transferência e o empréstimo, para 
o ano seguinte, estão condicionados à quitação do débito na biblioteca.

A bibliotecária é responsável pelo “Nada Consta” dessa seção da Escola para os alunos 
que deixarão a Instituição em definitivo. Em caso de perda ou dano de qualquer 
material emprestado, pais/responsáveis deverão repor ou pagar o valor devido de 
acordo com as regras internas da biblioteca e do Contrato de Prestação de Serviços 
assinado no ato da matrícula. Um livro-texto básico (class book e/ou didático/text 
book), locado aos alunos para uso durante o ano letivo, em nenhuma hipótese será 
emprestado sem a devolução do(s) volume(s) anterior(es), ou a quitação da dívida, se 
for o caso.

12. Normas Gerais

12.1 Horário do Início e do Término das Atividades Escolares

SEGMENTO INÍCIO-TÉRMINO

Educação Infantil e Grade 1 8h10m–15h10m

Grades 2–5 8h–15h

Grades 6–12 7h45–3h10m

12.2 Pontualidade
Bons hábitos se adquirem desde cedo. É papel dos pais dar bom exemplo viabilizando 
a chegada pontual dos alunos à Escola. Assim, estarão contribuindo para a formação 
de cidadãos capazes de respeitar regras, normas e de conviver de forma adequada em 
sociedade.

As aulas começam pontualmente no horário estipulado para cada segmento. É muito 
importante que todos os estudantes cheguem no horário para que acompanhem a 
rotina e as atividades do dia. A Escola tolera um atraso de, no máximo, 5 minutos, 
e só permitirá a entrada de alunos em sala, após esse limite, em situações atípicas e 
emergenciais, mediante uma justificativa por escrito. É claro que, em caso de atrasos 
frequentes, essas justificativas perdem o caráter emergencial e deixam de valer, tendo o 
estudante que aguardar o início da próxima aula, como explicado a seguir.

• ECE e Grade 1 – há tolerância de 5 minutos. Após as 8h15, o discente 
será recebido no portão principal e acompanhado por um profissional da 
equipe escolar até sua sala de aula.
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• Grades 2-5: Dirigir-se à sala da assistente de coordenação e aguardar o 
término do primeiro período - às 9h.

• Grades 6-12: Aguardar em local designado pelo coordenador até o início 
do segundo horário.

Atenção! Em casos de atrasos frequentes, a equipe pedagógica entrará em contato com os familiares. Esses atrasos 
prejudicam o desenvolvimento e o progresso acadêmico do estudante, ferem o seu direito legal de participação ativa 
em todo o período da aula para aprendizagem adequada.

12.3 Saída
Os alunos devem deixar as instalações da Escola por meio da guarita principal, 
devidamente acompanhados pelos pais/pessoas responsáveis por buscá-los, ou pela 
saída dos transportes escolares no veículo contratado pelo responsável para prestar o 
serviço.

No ato da matrícula, o funcionário responsável solicita o nome das pessoas permanen-
temente autorizadas a buscar o aluno. Caso haja alteração nos nomes, é imprescindível 
que o pai/ responsável atualize o registro na secretaria.

Saídas eventuais de estudantes desacompanhados ou acompanhados por terceiros 
devem ser autorizadas por escrito, pelos pais/responsáveis, via Agenda ou e-mail para 
que o professor, o coordenador do segmento e/ou a orientadora educacional sejam 
informados com antecedência. Nessa autorização, deverá constar o nome completo da 
pessoa e o respectivo RG para conferência na hora da saída. A Escola não aceita auto-
rizações por telefone. Apenas a equipe pedagógica poderá autorizar a saída, mediante 
pedido por escrito.

Os estudantes não podem deixar a Escola e depois voltar sem a permissão, por escrito, 
de um membro da administração do segmento.

No campus da Educação Infantil, não é permitido buscar os alunos no período entre 
as 2h50 as 3h10 por motivo de segurança.

12.4 Saídas Durante o Horário de Aulas
Saídas durante o horário de aulas deverão ser avisadas com antecedência. Serão 
autorizadas mediante pedido por escrito pelos pais/responsáveis, com autorização da 
equipe pedagógica. Os procedimentos de saída constam no item 12.3.

12.5 Alunos com Carteira de Motorista
Os alunos do Ensino Médio que já tenham Carteira de Motorista podem deixar seu 
carro no estacionamento externo à Escola. Eles só sairão do campus antes do fim das 
aulas, ou darão carona a colegas, com autorização por escrito dos respectivos pais/
responsáveis.

12.6 Permanência na Escola
A Escola é responsável pelos estudantes durante o horário de aulas regulares e durante 
as atividades em que estão matriculados. Portanto, todos os alunos devem deixar a 
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Instituição até as 15h30, quando apenas estudantes matriculados em atividades extra-
curriculares ou em atividades pedagógicas permanecerão no campus.

Após as 15h30, todos os discentes que não estiverem matriculados em outra atividade 
serão encaminhados a uma sala e/ou um espaço designado para tal. Nesse caso, os pais 
e/ou responsáveis estarão sujeitos à Cláusula 15 do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais.

11.6.1 Irmãos em Atividades

Estudantes cujos irmãos estejam matriculados em alguma atividade após o horário 
regular de aulas só poderão permanecer nos campi se estiverem devidamente matricu-
lados em alguma atividade.

12.7 Permanência dos Pais/Responsáveis na Escola Durante o Horário de 
Aulas
Para garantir a segurança dos alunos e evitar interrupções das atividades escolares, 
a Instituição adota a política do campus fechado. Pais e visitantes, com qualquer 
objetivo, são obrigados a se encaminhar à Administração imediatamente após a 
entrada pelo portão principal, a fim de informar o motivo de sua presença. Não é 
permitida a interrupção de aulas, exceto em casos de emergência. Os professores não 
estão autorizados a falar com os familiares após o início das atividades.

Os pais/responsáveis têm todo o direito de solicitar reunião com o coordenador de 
segmento e/ou com a orientadora educacional, quando acharem necessário conversar 
com os professores de seus filhos ou demais membros da equipe pedagógica. As 
reuniões podem ser agendadas por telefone e/ou e-mail da secretária do segmento, 
com antecedência (Na primeira página deste Manual, encontram-se informações para 
contato). Essas recomendações também são válidas para após as 15h.

Atenção! No Campus da Sede, os pais devem esperar o fim das atividades escolares 
para ter acesso às salas de aula e às áreas adjacentes, devendo aguardar nos locais 
previamente designados.

12.8 Política de Visitantes
Para não atrapalhar a aprendizagem dos alunos, proteger a segurança e o bem-estar 
deles e das pessoas que atuam na área pedagógica, os coordenadores precisam aprovar 
a entrada de todos os visitantes, incluindo ex-alunos.

Os visitantes que buscarem informações sobre a Instituição, ou quiserem visitá-la, 
precisam de autorização do departamento de admissão.

Representantes de vendas precisam ser autorizados pelo gerente de finanças.

Qualquer pessoa que queira buscar um aluno na Escola precisa de autorização por 
escrito e ter a identidade registrada na secretaria.

Autorização de uma única vez precisa ser escrita e aprovada pela administração do 
setor.
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Uma vez concedida a autorização para entrar, ela será enviada ao pessoal de segurança 
na entrada. Todo visitante deve usar o crachá de identificação enquanto permanecer 
na Escola.

12.9 Estudo do Meio/Saídas de Estudo
A Escola planeja relevantes e significativos “estudos do meio/saídas de estudo” no 
decorrer do ano letivo. É necessária a autorização escrita do responsável para que o 
estudante participe dessas atividades. Pedimos aos pais/responsáveis que preencham o 
Formulário de Autorização Permanente de Saída no início do ano letivo. Não é aceita 
autorização por telefone. O custo do transporte é repassado aos pais/ responsáveis, 
bem como o de outras despesas relacionadas à programação.

Os alunos devem estar devidamente uniformizados.

Em caso de “estudo do meio/saídas de estudo” e/ou atividades extracurriculares 
realizadas fora da Escola, com duração de dois ou mais dias, os responsáveis e os 
alunos receberão um documento com as normas de conduta que a Instituição espera 
de um estudante. Esse documento deverá ser assinado pelo responsável e pelo aluno. 
(Norma de conduta).

Para participar de atividades extracurriculares fora da Escola, o estudante precisa

• ter média 6.0 ou superior (média de todas as notas de todas as 
disciplinas);

• não ter mais de duas disciplinas com média abaixo de 6.0 em um 
bimestre (para participar no ISSL);

• não ter advertência nem suspensão no semestre atual.

12.10 Half Days
Half days são programados no calendário escolar em intervalos regulares. Nessas 
ocasiões, os membros da equipe pedagógica se ocupam de organização de eventos, 
reuniões de pais e mestres, palestras e programas de aperfeiçoamento profissional. 
Por isso, nesses dias, os alunos são dispensados ao meio-dia. Não há atividades dos 
programas After School nem de School Teams nessas tardes.

12.11 Normas sobre o Período de Seca
A decisão de paralisar ou não as aulas deverá partir da Defesa Civil. Caso seja 
aconselhada a paralisação, a Escola cumprirá imediatamente e, na medida do possível, 
avisará aos familiares.

12.12 Escola-Família
Além das reuniões informativas e pedagógicas, dos Open House e dos encontros de 
pais e mestres, previstos no Calendário de Atividades Escolares, os familiares poderão 
entrar em contato com o Pai Colaborador/ Representante da turma, elo entre pais 
de cada segmento e Direção, se houver questionamentos de interesse geral. Caso 
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contrário, solicitamos agendar um horário com o coordenador do segmento e/ou a 
orientadora educacional para tratar do assunto que julgar importante.

13. Política de Comunicação
Todos os membros da comunidade escolar são responsáveis pelo processo de 
comunicação em que se envolvem, pois a qualidade da comunicação pode interferir 
na saúde pessoal, no bem-estar e na eficácia dos trabalhos institucionais. Buscamos 
aprimorar a aprendizagem dos alunos, defender os valores da Escola, promover a 
harmonia e enriquecer o desenvolvimento espiritual dos estudantes e da comunidade 
escolar por meio de uma comunicação saudável e eficiente.

13.1 Considerações a Respeito de Comunicação
Uma boa comunicação é mais do que a simples troca de informações. Abrange 
gerenciar relações e envolver as pessoas em um diálogo produtivo para ampliar a 
compreensão, resolver problemas e melhorar o ambiente em que ocorrem as ações. 
Comunicação diz respeito tanto à atitude e ao comportamento quanto ao conteúdo. 
Nela, está implícita a ideia de que, para ser efetiva, deve supor a habilidade de ouvir 
ativamente.

O processo de comunicação inclui tanto o que se comunica quanto como isso ocorre. 
Não basta simplesmente comunicar, mas fazê-lo de tal forma que se ampliem as 
habilidades de trabalhar em equipe, para que nossa visão e nossa missão de educar 
cidadãos do mundo se fortaleçam.

13.2 Expectativas Quanto às Relações
Relações de qualidade na Escola são decisivas para o sucesso da aprendizagem. 
Na Escola das Nações, esperamos que todos os membros da comunidade escolar 
fomentem relações harmoniosas por meio dos seguintes aspectos.

• Respeitar todas as pessoas.
• Cumprir pedidos razoáveis de terceiros – alunos, funcionários e outras 

pessoas autorizadas - e cooperar com todos.
• Contribuir, de forma positiva, para a cultura internacional da Escola por 

meio de ações cooperativas, de compreensão, de tolerância e de empatia.
• Comunicar-se de forma respeitosa com alunos, funcionários e visitantes; 

usar linguagem e tom educados.
• Manter a Instituição livre de todas as formas de assédio (sexual, 

verbal, étnico, intelectual, emocional), de agressão, de comportamento 
ameaçador e de violência.

• Ajudar os visitantes da Escola no que for necessário e ser cortês com eles.
• Obedecer às políticas do Manual de Pais e Alunos.
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13.3 Canais de Comunicação
A Escola das Nações reconhece a importância de canais de comunicação claros entre 
todos os membros da comunidade escolar. Compromete-se com melhoria contínua, 
com ouvir sugestões e recomendações de familiares, de alunos e dos demais membros 
da comunidade e responder a elas.

Cada pai de aluno, aluno, empregado ou outro membro da comunidade escolar é 
igualmente importante e, portanto, tem os mesmos direitos de expressar opiniões, pre-
ocupações e dificuldades. Todas as partes interessadas têm acesso direto aos adminis-
tradores da Escola.

Preocupações envolvendo alunos, política escolar, procedimentos e recomendações 
relacionadas ao desempenho da Instituição devem ser comunicadas, primeiramente, 
aos professores, ou aos profissionais responsáveis pelos segmentos diretamente rela-
cionados aos assuntos. Qualquer membro da comunidade escolar pode trazer questões 
para os coordenadores de segmento, caso as medidas tomadas não tenham resolvido a 
situação. Se o problema persistir, o assunto deverá ser levado aos administradores.

13.4 Sugestões de Melhoria
Os administradores da Escola das Nações acreditam que eventuais problemas são solu-
cionados de forma mais eficiente quando as pessoas ligadas a eles têm oportunidade de 
resolvê-los antes de envolver a Administração.

Observações a respeito da política ou do orçamento estabelecido pelo Conselho 
Deliberativo da Escola e das ações da Administração devem ser feitas diretamente ao 
Diretor Executivo.

Observações ou sugestões envolvendo as operações da Escola, a gerência administra-
tiva, o refeitório, o campus, a manutenção ou a limpeza devem ser dirigidas ao gerente 
administrativo.

Observações ou mesmo sugestões referentes a instrução, aprendizagem, disciplina, 
material ou ações de um empregado específico devem ser feitas por meio dos canais 
listados abaixo, na seguinte ordem.

• professor ou funcionário envolvido;
• coordenador do segmento;
• Comitê Executivo da Escola por meio do assistente do Diretor Executivo.

Observações envolvendo outras atividades relacionadas à Escola devem ser dirigidas, 
primeiramente, ao coordenador. Se não forem resolvidas, serão levadas ao Gerente 
Administrativo-Financeiro ou à Diretora Executiva.

Observações a respeito de um professor feitas a qualquer membro da administração 
por pai de aluno, aluno ou por outra parte interessada serão levadas ao conhecimento 
do professor e dos coordenadores imediatos. A pedido, ele tem direito à informação 
completa sobre o fato e a responder formalmente.

Os pais/responsáveis também podem compartilhar opiniões com os Pais 
Colaboradores e fazer sugestões no levantamento anual de satisfação.
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13.5 Confidencialidade das Investigações e das Ações Disciplinares
A administração da Escola das Nações tem o direito e a responsabilidade de manter 
confidenciais as informações a respeito de problemas, conflitos ou ações disciplina-
res envolvendo alunos, funcionários ou pais de alunos, para proteger seus direitos, a 
menos que o comportamento ponha em risco a si mesmo ou outra pessoa.

Ocasionalmente, a conduta de funcionários, ou de estudantes, ou de envolvidos em 
incidentes ocorridos no âmbito da Escola pode exigir uma investigação ou uma ação 
disciplinar da parte dos administradores. Isso, muitas vezes, requer que as pessoas 
ponderem a necessidade de transparência para a comunidade escolar como direito 
à privacidade do funcionário ou do aluno. Sendo assim, a comunicação poderá ser 
limitada em seu conteúdo e âmbito, o que ajuda a evitar parcialidade nas investigações.

Mantendo essas ideias, a administração da Escola e seus representantes respondem às 
preocupações de pais de alunos, de alunos e da comunidade com detalhes razoáveis e 
com o devido reconhecimento das questões levantadas. Detalhes razoáveis se referem:

1. à natureza geral das alegações feitas;
2. às ações empreendidas para a segurança e o bem-estar dos alunos e do 

ambiente escolar;
3. a como a dada situação deverá ser resolvida ou investigada;
4. à revisão ou à retificação das políticas da Escola ou dos procedimentos 

que foram ou poderão ser empreendidos para minimizar o risco de que 
tal incidente se repita.

13.6 Comunicações Eletrônicas e E-mails
Para melhorar a comunicação, funcionários, pais de alunos, alunos e a comunidade 
em geral são, por meio desta política, informados a respeito do uso adequado do 
e-mail e das comunicações eletrônicas que envolvam nome da Escola, funcionários ou 
estudantes, e sobre como encaminhar suas preocupações.

• A Escola das Nações gerencia um sistema privado de e-mails e tem 
políticas e orientações para o uso deles por alunos, funcionários e pais de 
alunos. Entre elas, estão as seguintes.

• O uso do e-mail da Instituição é reservado para assuntos educacionais e 
administrativos.

• Todas as mensagens escritas, enviadas ou recebidas pelo e-mail da Escola, 
são e permanecem como propriedade dela. Não são propriedade privada 
de nenhum aluno, pai de aluno ou funcionário.

• O e-mail da Escola não deve ser usado para enviar mensagens ofensivas 
nem perturbadoras. Essas mensagens incluem julgamentos e comentários 
que tratem de maneira ofensiva idade de alguém, orientação sexual, 
crença religiosa ou política, nacionalidade ou deficiência, mas não se 
limitam a eles.

• O e-mail da Escola não deve ser usado para enviar ou receber materiais 
protegidos não autorizados, segredos comerciais, informações comerciais 
privadas ou dados semelhantes.
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• A Escola não compartilhará endereços de e-mail individuais de pais de 
alunos nem de funcionários com terceiros sem o seu consentimento 
expresso.

• Os membros da comunidade devem comunicar reclamações, sugestões 
e elogios à Escola por e-mail privado (não coletivo), ou por carta e/ou 
em reuniões individuais com hora marcada. Comunicar preocupações 
ou questões a terceiros por meio de e-mails coletivos não é apenas 
ineficiente, como também aumenta a possibilidade de que detalhes 
importantes sejam exagerados, esquecidos ou destorcidos. Se alegações 
indevidas ou equivocadas forem feitas sobre alunos, empregados ou 
segmentos da Escola por meio de comunicações eletrônicas, o remetente 
poderá estar infringindo o direito de terceiros (honra, imagem, 
intimidade ou vida privada), causando danos pessoais/profissionais ou 
conflitos entre os envolvidos. Um comportamento dessa natureza pode 
levar a uma ação legal, o que é indesejável em um ambiente educacional.
Atenção: O mesmo cuidado, acima descrito, deve ser observado no uso de outras mídias 
modernas de comunicação como, por exemplo, Whatsapp, Instagram, Facebook etc.

• A Escola não impede que pais de alunos ou representantes dos pais 
se comuniquem com outros pais, membros da comunidade ou com a 
Instituição. No entanto, é aconselhável que o conteúdo da mensagem, a 
confidencialidade e a possibilidade de infringir direitos de estudantes, 
corpo discente, Escola ou terceiros sejam levados em consideração para 
que se proteja o direito de todos.

• Crianças e adolescentes ainda estão em processo de formação a respeito 
de como interagir socialmente e têm dificuldades para estabelecer limites 
para si mesmos e para os outros. Diante disso, a responsabilidade pela 
comunicação indevida entre alunos, por meio de mídias fornecidas 
pelos familiares, é de inteira responsabilidade destes últimos, princi-
palmente quando ocorrem fora do ambiente escolar. A comunicação 
entre estudantes por meio da internet ou de dispositivos eletrônicos no 
âmbito escolar deverá seguir as normas estabelecidas no item 16.4 deste 
documento.

Ressaltamos que os discentes devem ser educados e monitorados pelos pais para o uso 
ético, seguro e legal das tecnologias e das informações, evitando que fiquem expostos 
a situações fora de seu entendimento e para as quais não estejam, ainda, emocional-
mente preparados. Quando, e se, autorizados a usar essas mídias, é imprescindível que 
seja de acordo com idade e maturidade, visto que dificilmente enxergam o alcance e as 
consequências de um ato indevido.

13.7 Outros Canais de Comunicação
• Aplicativos
• Quadro de avisos dos pais
• Perfil da Escola
• Cartas em inglês e em português
• Ligações telefônicas e mensagens de texto
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• Reuniões diversas
• Reuniões escolares
• Reuniões com representantes dos pais
• Comunicação por e-mail feita pelos representantes dos pais
• Relatórios anuais
• Mídias
• Site
• Pesquisas
• Associação de pais
• Agendas dos estudantes
• Eventos especiais
• Anuário

14. Programas Acadêmicos

SEGMENTO ANO/SÉRIE FAIXA ETÁRIA*

Educação Infantil

Nursery II 2

Nursery III 3

Pre-K 4

Kindergarten 5

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

Grade 1 (ECE Campus) 6

Grade 2 7

Grade 3 8

Grade 4 9

Grade 5 10

Ensino Fundamental (Anos Finais)

Grade 6 11

Grade 7 12

Grade 8 13

International High School Program Grade 9 14

Ensino Médio

Grade 10 15

Grade 11 16

Grade 12 17

*A idade exigida deve ser completada até o dia 1º de agosto.

É requerida a comprovação da idade ou da data de nascimento, ou seja, a certidão de nascimento, o passaporte ou 
outro documento oficial.

14.1 Bilinguismo
A Escola oferece um programa acadêmico amplo, com ênfase no desenvolvimento do 
bilinguismo (português e inglês). Pesquisas mostram que os benefícios do bilinguismo 
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são muitos e “que as crianças bilíngues tendem a demonstrar altos níveis de aquisição 
cognitiva, respondem com mais facilidade a tarefas complexas, toleram melhor as 
ambiguidades e são mais flexíveis cognitivamente, podendo, efetivamente, comunicar-
-se com mais pessoas do que crianças monolinguais.” (August & Hakuta 1997).

Acredita-se firmemente que o bilinguismo seja uma ferramenta essencial para a 
vivência da criança em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado.

A Escola oferece também o espanhol a partir do Grade 6.

14.2 Programa Internacional
Desde agosto de 2001, a Escola das Nações oferece o Programa Internacional, especial 
para o Ensino Médio, com quatro anos de duração, no qual a língua de ensino é o 
inglês.

É desenvolvido para alunos que pretendem cursar o ensino superior em faculdades 
ou universidades de língua inglesa. Os programas são voltados especificamente à 
preparação para a vida universitária e correspondem ao Ensino Médio no sistema nor-
te-americano. Prepara para rigorosos testes de acesso como o SAT Reasoning Test, o 
SAT Subject Tests e o ACT.

O Programa Internacional compreende ensino mesclado que combina aulas 
presenciais e aulas on-line com o objetivo específico de atender às necessidades 
acadêmicas de cada um. Todos recebem um PEI (Plano Educacional Individual) 
de acordo com o histórico acadêmico, as metas e as opções dentro do Programa de 
Estudo oferecido pela Escola.

Cada aluno recebe orientação acadêmica para cumprir os pré-requisitos individuais 
e os da Instituição, que incluem um número mínimo de 24 créditos durante os 
quatro anos do Ensino Médio. Pode optar por participar do Programa de Proficiência 
Avançada em Literatura Inglesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Cálculo caso 
cumpra os pré-requisitos.

Os estudantes do Programa Internacional frequentam as aulas com os alunos do 
Programa Bilíngue das áreas do conhecimento ministradas em inglês.

Os estudantes deste Programa devem cursar, também, Língua Portuguesa, ou 
Português como Segunda Língua ou Língua Adicional (PSL/PAL).

Créditos para o Programa Internacional (Grades 9-12)

Todos os alunos devem cumprir o número mínimo de 24 créditos entre os Grades 9 e 
12 para serem considerados aptos à graduação.

Requisitos mínimos específicos incluem as seguintes áreas.

• Literatura Inglesa: 4 créditos
• Português: 4 créditos
• Matemática: 4 créditos
• Ciências: 3 créditos
• Estudos Sociais: 3 créditos
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• Educação Física: 2 créditos
• Artes: 2 créditos
• Optativas: 2 créditos

14.3 Cursos de Advanced Placement (AP)
Os cursos de Advanced Placement (AP) são rigorosos, de nível universitário, 
oferecidos a estudantes do Ensino Médio pela instituição College Board. Refletem 
o que é ensinado no início de cursos universitários. Ao final de um curso de AP, 
os alunos podem fazer um exame padronizado que mede o quão bem dominam 
o conteúdo oferecido. Os discentes que têm pontuação 3 ou mais em um exame 
de AP podem receber crédito e/ou se matricular em cursos avançados em muitas 
universidades.

14.4 AP Capstone 
AP Capstone é um programa inovador, com diploma,  que prepara os alunos 
estimulando e desenvolvendo habilidades de pesquisa autônoma, colaboração, 
trabalho em equipe e comunicação que são cada vez mais valorizados pelas univer-
sidades.  O programa AP Capstone é constituído sobre a base de dois cursos de AP 
— AP Seminar e AP Research — e é projetado para complementar e reforçar o estudo 
profundo e especifico de uma matéria que os alunos estudam em outros cursos de AP.

14.4.1 AP Seminar

No AP Seminar, os estudantes investigam problemas reais a partir de várias perspecti-
vas, reunindo e analisando informações de várias fontes para desenvolver argumentos 
críveis e válidos baseados em evidências. Todos os alunos do Grade 11 têm aula de AP 
Seminar.

14.4.2 AP Research

Em AP Research, os estudantes cultivam as habilidades e a disciplina necessárias para 
conduzir uma investigação autônoma com objetivo de produzir e defender uma tese 
acadêmica. Todos os alunos do Grade 12 têm aulas de AP Research.

14.4.3 Diploma AP Capstone  

Os alunos que alcançam pontuação 3 ou superior em ambos os cursos AP Capstone e 
em quatro exames adicionais de AP de sua escolha recebem o diploma AP Capstone.

14.4.4 AP Seminar and Research Certificate 

Os alunos que alcançam pontuação 3 ou superior em ambos os cursos AP Capstone, 
mas não têm a mesma pontuação em quatro exames adicionais de AP recebem certifi-
cado AP Seminar and Research, que significa um bom desempenho nesses cursos.

14.5 Cursos On-line
São oferecidos cursos online, durante o horário de aula, aos alunos do Programa 
Internacional do Ensino Médio de acordo com seu programa de estudo.
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Para cada curso on-line, é cobrada uma taxa extra. Além desse suporte online, Escola 
oferece tutoria aos estudantes.

14.6 Programa de Língua Adicional/Segunda Língua
“A aquisição de uma segunda língua é considerada 

um processo para a vida toda.”

(Anna Escalante)

A Escola oferece programas em inglês e em português especialmente elaborados para 
os estudantes que necessitem de apoio pedagógico na aquisição de conhecimentos lin-
guísticos básicos.

O Programa de Inglês/Português como Segunda Língua ou Língua Adicional (ESL/
EAL – PSL/PAL) dos Grades Pre-K ao 9 atende aos alunos que sejam qualificados para 
esses cursos durante o processo de admissão na Escola. (Consulte os requisitos de 
idioma para cada nível na política de admissões). Quando admitidos na Instituição, 
eles são avaliados pelo coordenador pedagógico do respectivo Programa e orientados a 
frequentar as turmas de ESL/EAL e/ou PSL/PAL. O estudante permanece no Programa 
até que desenvolva habilidades linguísticas na língua-alvo, visando à comunicação, à 
leitura e à escrita.

14.7 Plantão de Dúvidas (Reforço Acadêmico)
A Escola oferece aulas de reforço para alunos dos Grades 6-12 em Matemática, 
Português, Ciências, Física, Química e Inglês das 15h30 às 16h30. O horário e o 
calendário de aulas, por área, será comunicado aos estudantes e aos pais/ responsáveis 
no início de cada semestre.

Os alunos do Ensino Médio têm aulas com monitores que são preparados para 
oferecer reforço em todas as áreas, na preparação para os vestibulares e para as provas 
do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília, das 15h30 às 
17h30.

14.8 Programa Curricular de Educação Moral & Cidadania Global
A Escola das Nações adota uma proposta curricular de Educação Moral que inicia na 
Educação Infantil e se estende até o Ensino Médio. Cada programa tem característica 
especial, voltada para o desenvolvimento de capacidades que envolvem a convivência 
pacífica e a intervenção social para um mundo melhor.

Hábitos do Coração & Virtudes para a Vida

Do Nursery ao Grade 5, reforçamos o ensino de valores por meio dos modelos curri-
culares “Hábitos do Coração” e “Virtudes para a Vida”. Esses modelos ensinam como 
desenvolver e aplicar valores e virtudes na vida pessoal, entre amigos e familiares. 
Habilitam as crianças a se envolver em projetos de serviço comunitário. Os currículos 
são elaborados para ajudá-las a abraçar o papel de participantes ativas no desenvol-
vimento de valores pessoais que são experimentados na prática social, ou seja, no 
exercício prático da virtude em ação.
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Programa de Empoderamento Pré-Juvenil (JYP)

Ensino Fundamental (Ensino Médio Internacional) – Do Grade 6 ao 8

O período dos 12 aos 15 anos de idade é um momento especial na vida de um 
indivíduo. Durante esses anos, ele começa a deixar a infância e passa por uma 
profunda transformação. A partir dos 15 anos, muitos dos padrões de pensamento 
que vão caracterizar os empreendimentos ao longo da vida já estarão consolidados. 
Portanto, o período que precede essa idade tem especial importância. Durante a fase, 
os adolescentes estão formulando conceitos fundamentais sobre a vida pessoal e 
coletiva e desenvolvendo habilidades de superação emocional, habilidades interpes-
soais e hábitos diários. Os jovens têm muito a dizer e muito com que contribuir. A 
sociedade, às vezes, subestima o potencial e a capacidade criativa única dos adolescen-
tes, perdendo, assim, oportunidades de ajudá-los a cultivar uma identidade própria.

Nosso Programa Juvenil Júnior tem como objetivo criar estruturas morais que vão 
orientar as decisões e guiar as ações dos jovens à medida que amadurecem, para se 
tornar adultos e membros ativos da sociedade. O serviço comunitário é o núcleo do 
Programa e serve como expressão concreta do que é possível quando os ideais são 
transformados em ação.

Tomando Iniciativa Moral (TMI) Ensino Médio (Internacional)

Os estudantes exploram os valores e a ética necessária para tomar iniciativa moral e 
para assumir papéis humanitários e responsáveis como cidadãos do mundo. Em lugar 
de definir comportamento moral ou virtudes, ou de instruir sobre como aplicá-los, 
o programa “Tomando Iniciativa Moral” (TMI) visa a envolver os alunos em uma 
experiência de aprendizagem que ajuda a despertar o sentido de propósito moral, a 
canalizar sua energia e a focar os talentos na visão de mudar o mundo para melhor.

O TMI fomenta a compreensão dos estudantes com relação ao seu papel dinâmico 
na construção de uma civilização global pacífica, justa e sustentável. Por meio de 
estudos e de discussões, além do serviço comunitário, envolve os discentes para o 
desenvolvimento de atitudes saudáveis, de hábitos conscientes, de capacidades morais, 
de habilidades de liderança e de qualidades espirituais - humildade e empatia - para 
assegurar tanto a mudança pessoal quanto a social. Os alunos colaboram entre si, 
todas as etapas, e tomam iniciativas de serviços significativos e criativos. Por meio 
de consulta, colaboração, planejamento, ação e reflexão, conseguem planejar e 
implementar suas ideias.

15. Política de Avaliação
A avaliação pode ser definida como processo de coletar, discutir e analisar evidências 
de diferentes fontes para compreender profundamente o que os alunos sabem, 
entendem e são capazes de fazer com os conhecimentos construídos e as habilidades 
desenvolvidas - resultados de suas experiências pedagógicas.

As informações coletadas nas avaliações devem ser utilizadas para atender às neces-
sidades e aos desafios de aprendizado de cada discente, bem como para fornecer 
feedback a respeito do processo de construção de conhecimentos. Além disso, as 
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avaliações oferecem feedback aos professores a respeito de suas práticas de plane-
jamento, instrução e avaliação, e à Escola, sobre a efetividade dos programas 
educacionais.

As avaliações podem ser formativas ou somativas. O objetivo das formativas é 
monitorar o aprendizado para oferecer feedback contínuo, utilizado pelos professores 
para aprimorar suas práticas, e pelos estudantes, para melhorar o aprendizado. Esse 
tipo de avaliação ajuda os discentes a identificar seus pontos fortes e fracos e a focar 
áreas que precisam ser melhoradas. Além disso, ajuda os docentes a reconhecer 
aspectos em que os alunos estão tendo dificuldades e a solucionar problemas 
imediatamente.

O objetivo da avaliação somativa é avaliar o aprendizado ao final de um período 
de ensino, comparando o resultado a um padrão ou a uma referência. Exemplos 
de avaliações somativas incluem provas semestrais, projetos ou apresentações. As 
informações obtidas nas avaliações somativas podem ser utilizadas de maneira 
formativa quando os alunos ou o corpo docente as empregam para orientar seus 
esforços e suas atividades em disciplinas/áreas subsequentes.

As notas finais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I (do Maternal ao Grade 
5) são baseadas apenas em avaliações formativas. Nos Grades 6 a 12, as avaliações 
formativas compõem 80% da nota final, e as avaliações somativas compõem 20%. Em 
outras palavras, as avaliações formativas e somativas têm pesos diferentes na nota final.

15.1 O Processo de Avaliação

Estrutura Curricular - Strands, Padrões e Referências

Seguindo as melhores práticas internacionais, o currículo da Escola das Nações está 
estruturado em strands, padrões e referências.

Strands

Strands são elementos estruturais do currículo que demonstram como as habilidades 
ou os conteúdos estão organizados para planejamento do aprendizado. O termo 
“strand” é utilizado para indicar: “... domínios que agrupam objetivos de aprendizado 
gerais e específicos ou metas e objetivos de aproveitamento em uma área de 
aprendizado ou disciplina” (Bureau Internacional de Educação da UNESCO, 2013). 
Por exemplo, “Práticas Científicas e de Engenharia” e “Ideias Centrais Disciplinares 
em Ciência, Engenharia e Tecnologia” são strands que fornecem contextos para o 
aprendizado. Exemplos em inglês: ‘ler ‘e ‘escrever´. Exemplos em matemática seriam: 
“senso numérico”, “medição, dados, estatística e probabilidade”, “raciocínio e operações 
em álgebra.”

Padrões

Na linguagem do currículo, o termo “padrão” se refere a amplas habilidades ou 
conteúdos que se estendem ao longo de vários anos e conectam o currículo dos anos 
escolares iniciais aos superiores. Por exemplo, na leitura, ‘o uso de estratégias, pelo 
aluno, para ajudar a compreensão´ se aplica a todos os níveis de ensino; no entanto, os 
tipos de estratégias diferem de um ano escolar para outro.
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Referências

Uma referência é um ponto específico ao Grade dentro de um padrão, com base no 
qual o desempenho ou o aproveitamento podem ser avaliados. Referências também 
conectam um ano escolar a outro para garantir o crescimento e a complexidade 
crescente na medida em que os alunos crescem e se desenvolvem.

Avaliar de Acordo com Referências

As formas tradicionais de avaliação e notas, que resultam em uma única porcentagem 
ou número que representa o aproveitamento do aluno ao final de uma avaliação, não 
oferecem informações suficientes para que estudantes, pais ou professores possam 
identificar com precisão o que precisa ser melhorado ou quais metas de aprendizado 
foram alcançadas. Avaliar de acordo com referências, ou seja, avaliar objetivos de 
aprendizado específicos e mensuráveis permite que alunos, professores, pais e admin-
istradores coletem e disponibilizem dados sobre o desenvolvimento de habilidades e 
aptidões específicas dos discentes.

No sistema de notas tradicional, os estudantes recebem pontos em provas e trabalhos, 
e os professores calculam a média desses pontos para gerar uma nota final. Se 
compararmos esse método de avaliação com um checkup médico anual, veremos que 
ele não é preciso tampouco informativo para avaliar nossa saúde em uma escala de 1 
a 100. Não saberíamos qual aspecto da saúde estaria bom ou ruim. Além disso, não 
saberíamos o que fazer para ficar mais saudáveis.

As notas devem refletir o aproveitamento do aluno com relação a objetivos de 
aprendizado específicos. Avaliar e dar notas de acordo com referências nos permite 
fazer isso; o sistema tradicional, não.

Avaliar de acordo com referências, ou seja, avaliar objetivos de aprendizado específicos 
e mensuráveis, permite que alunos, professores, pais e administradores acompanhem 
o desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes. Esse sistema divide 
as avaliações em conceitos e habilidades individuais (referências) e permite que os 
docentes ofereçam feedback personalizado a cada aluno. Ele fornece informações aos 
professores para que diferenciem e personalizem o ensino e as avaliações com base nas 
necessidades, nos interesses e nas habilidades de cada discente. Fornece a alunos e pais 
as informações de que precisam para focar os pontos que necessitam ser aprimorados. 

Uma referência pode ser, por exemplo, que todas as crianças do Grade 5 conseguem 
redigir um texto de cinco parágrafos que inclua aspectos como “escrever a ideia 
principal do parágrafo”, “escrever uma introdução” e “escrever uma conclusão”. Os 
alunos receberiam notas que descreveriam o domínio alcançado em cada referência, 
utilizando as classificações “Alcança excelência”, “Atende ao padrão - proficiente”, 
“Aproximando-se do padrão,” “Em desenvolvimento,” “Precisa melhorar,” ou “Não 
entregou o trabalho”, e não uma única porcentagem ou conceito. Dessa forma, tanto o 
aluno quanto o professor saberão claramente quem compreende e é capaz de produzir 
os elementos de um texto bem-escrito de cinco parágrafos, quem ainda apresenta 
dificuldades e quem precisa de mais ajuda, e em qual(is) referência(s). O foco está nas 
habilidades e não nas médias calculadas, o que torna a avaliação de acordo com as 
referências muito mais objetiva e útil.
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Embora se prefira a avaliação de acordo com referências ao sistema tradicional pelo 
fato de o primeiro atender com mais eficiência ao principal propósito do aprendizado, 
alunos, pais, e instituições de ensino superior precisam de um número final que 
represente o desempenho em cada disciplina. A Escola fornece esse número, apre-
sentando uma nota única equivalente em cada área de estudo. Familiares e alunos 
podem visualizar as notas de todas as referências ou uma nota final obtida em 
determinada área. Ambas as opções estão disponíveis no PowerSchool.

Instrumentos de Avaliação

Os instrumentos e as técnicas de ensino que complementam a avaliação incluem os 
seguintes aspectos.

• Avaliações diagnósticas, formativas, somativas e contextualizadas como 
testes formais, objetivos e subjetivos, quizzes e trabalhos em grupo

• Observação diária sistemática do desempenho do aluno
• Portfólios de avaliação
• Trabalho individual
• Pesquisa em grupo
• Projetos
• Autoavaliação
• Outras atividades pedagógicas

Todas as avaliações são estruturadas de acordo com habilidades e aptidões específicas 
(referências) do currículo. Os professores avaliam cada referência em uma parte da 
avaliação. Portanto, as avaliações não resultam em uma nota geral, mas em diversas 
notas.

Nos Grades 6 – 12, os resultados da avaliação de cada referência são expressos nume-
ricamente por notas, que variam de 0 a 10 e incluem até a primeira casa decimal. 
Notas para Educação Moral e Disposições a Aprendizagem são expressas com letras 
em vez de números, conforme descrito abaixo na seção Currículo e Avaliação do 
Socioemocional e Disposições a Aprendizagem.

Do Maternal ao Grade 5, o desempenho em determinada referência é expresso 
em conceitos, que representam o domínio de uma habilidade, com base na escala 
previamente explicada, e revelam o aprendizado de um item curricular específico. Para 
os professores, esses conceitos oferecem informações de diagnóstico sobre os níveis 
de desempenho dos alunos e ajudam a nortear as decisões pedagógicas. As referências 
possibilitam aos pais e aos estudantes acompanhar o progresso do aprendizado de 
determinadas habilidades e compreender as dificuldades, bem como as possibilidades 
de crescimento em determinada habilidade ou conteúdo.

A nota final de cada disciplina no bimestre é a média de todas as referências avaliadas 
nas etapas em questão.

As referências são apresentadas da seguinte forma na Educação Infantil e no Grade 1.
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Explicação das Notas
Equivalente no Sistema 
Tradicional de Pontos

AE    Alcança excelência 9,0 – 10,0
MS Atende o padrão 7,0 –  8,9
ID Em desenvolvimento 6,0 – 6,9
NI Precisa melhorar 0,0 – 5,9

As referências são apresentadas da seguinte forma no Ensino Fundamental I (Grades 
2 - 5).

Explicação das Notas
Equivalente no Sistema 
Tradicional de Pontos

AE Alcança excelência 9.0 – 10.0
MS Atende o padrão - proficiente 8.0 –  8.9
AS Aproximando-se do padrão 7.0 – 7.9
ID Em desenvolvimento 6.0 – 6.9
NI Precisa melhorar 5.9 ou menos
NW Não entregou o trabalho 0

Currículo e Avaliação do Socioemocional e Disposições a Aprendizagem 

Para avaliar os alunos de forma integral, os professores observam comportamento e 
atitudes com relação ao aprendizado. Comportamento e atitudes incluem: responsabi-
lidade, pontualidade, assiduidade, entrega de trabalhos no prazo determinado. 

No Maternal a  Grade 5, o professor de referência consulta os demais professores do 
aluno a fim de ter um feedback para determinar a nota para o aspecto socioemocional 
e disposições a aprendizagem. É determinada uma nota para cada referência. 

Nos Grades 6 a 12, cada professor avalia o aluno no aspecto socioemocional e 
disposições a aprendizagem. É determinada uma nota para cada referência em cada 
aula.

As notas para Socioemocional e Disposições a Aprendizagem nos Grades 2 a 5 são as 
seguintes.

AE Alcança excelência
MS Atende o padrão - proficiente
AS Aproximando-se do padrão
ID Em desenvolvimento
NI Precisa melhorar
NW Não entregou o trabalho

As notas para Socioemocional e Disposições a Aprendizagem no Maternal a Grade 1 e 
nos Grades 6 a 12 são as seguintes.
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AE Alcança excelência
MS Atende o padrão - proficiente
ID Em desenvolvimento
NI Precisa melhorar

As notas dadas aos estudantes pelo socioemocional de disposições a aprendizagem não 
afetam as notas escolares.

15.2 Processo de Apuração do Rendimento Escolar

15.2.1

No Maternal até o Grade 1, é usada uma escala de classificação de 0 a 10 para calcular 
a nota final. A nota mínima de cada componente curricular é 6,0. A nota média final 
no final do ano letivo é calculada com a seguinte fórmula.

Y1 = (S1 + S2) / 2

S1 = (Q1 + Q2) / 2

S2 = (Q3 + Q4) / 2

Onde:

Y1= Nota Média Final

S1 = nota média do primeiro semestre

S2 = nota média do segundo semestre

Q1 = nota da primeira etapa

Q2 = nota da segunda etapa

Q3 = nota da terceira etapa

Q4 = nota da quarta etapa

De acordo com a legislação brasileira de educação, os alunos devem apresentar 
frequência escolar mínima de 75% para ser aprovados ao próximo nível.

15.2.2 Cálculo da Nota Trimestral

No Maternal ao Grade 5, as notas são baseadas somente em avaliações formativas. 

Nos Grades 6 a 12, as notas finais trimestrais se baseiam 80% em avaliações formativas 
e 20% em avaliações somativas. Em outras palavras, as avaliações formativas e 
somativas têm pesos diferentes.

A Escola utiliza uma escala de notas de 0 a 10 nos Grades 6 a 12. A nota mínima para 
aprovação em cada disciplina é 6,0. As notas finais das etapas nos Grades 6 a 12 são 
calculadas com base na seguinte fórmula.

Q1 = F1 + E1

Q2 = F2 + E2
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Q3 = F3 + E3

Q4 = F4 + E4

Onde:

Ex (E1, E2, E3 ou E4) = 20% da Nota Final

Fx (F1, F2, F3 ou F4) = 80% da Nota Final

Legenda:

Q1 = Nota da primeira etapa

Q2 = Nota da segunda etapa 

Q3 = Nota da terceira etapa

Q4 = Nota da quarta etapa

F1 = Avaliações formativas da primeira etapa

E1 = Avaliações somativas da primeira etapa

F2 = Avaliações formativas da segunda etapa

E2 = Avaliações somativas da segunda etapa

F3 = Avaliações formativas da terceira etapa

E3 = Avaliações somativas da terceira etapa

F4 = Avaliações formativas da quarta etapa

E4 = Avaliações somativas da quarta etapa

A escola utiliza uma escala de classificação de 0 a 10 nos Grades 2 a 12 para calcular a 
nota final. A nota mínima exigida em cada matéria é 6,0.

Y2 = Y1 / 1 OR ver Recuperação de fim de ano

Y1 = (S1 + S2) / 2

S1 = (Q1 + Q2) / 2

S2 = (Q3 + Q4) / 2

Onde:

Y1 = Nota final sem recuperação 

Y2 = Nota final com ou sem recuperação

S1 = nota média do primeiro semestre

S2 = nota média do segundo semestre

Q1 = nota da primeira etapa

Q2 = nota da segunda etapa

Q3 = nota da terceira etapa
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Q4 = nota da quarta etapa

De acordo com a legislação brasileira de educação, os alunos devem apresentar 
frequência escolar mínima de 75% para ser aprovados ao próximo nível.

15.3 Segunda Chamada
Os alunos que não conseguirem fazer as provas nas datas marcadas poderão se 
submeter a uma prova substitutiva. Para fazer a prova substitutiva, eles deverão 
apresentar justificativa por escrito ao coordenador do segmento em até dois dias após 
a data da primeira prova. As razões abaixo são consideradas “justificadas”.

• Luto devido a falecimento de pai, mãe, irmão ou avós
• Doença ou realização de exames laboratoriais devidamente confirmados 

por atestado médico
• Impedimento por razões religiosas
• Competições atléticas para os atletas que estejam representando a Escola 

em dias de prova

Casos que não atendam a nenhum dos critérios acima deverão ser analisados pelo(a) 
coordenador(a), que autorizará, ou não, a realização da prova substitutiva.

Os estudantes envolvidos nos casos autorizados deverão pagar uma taxa administra-
tiva no departamento financeiro.

Não será autorizada prova substitutiva por motivo de viagem de lazer. Neste caso, o 
aluno ficará com nota zero referente à prova, que representa 20% no cálculo da nota 
final.

15.4 Recuperação/Reforço
A recuperação, sob a responsabilidade do professor, é supervisionada pelos coordena-
dores de cada segmento. Ela foi instituída para atender às necessidades dos estudantes 
que não alcançarem os padrões do Grade. A recuperação é oferecida nas seguintes 
modalidades.

• Recuperação Contínua - ajuda o aluno a recuperar um conteúdo e 
acontece paralelamente ao processo de ensino e aprendizado, em 
qualquer momento durante a etapa, e assim que as necessidades forem 
identificadas.

• Recuperação Final - acontece após o cálculo das notas finais da quarta 
etapa e em data determinada pela equipe pedagógica da Escola.

Recuperação de Fim de Ano

A Nota Com ou Sem a Recuperação (Y2) é a média matemática entre a Média Final 
(Y1) e a Nota de Recuperação (R2) conforme demonstrado a seguir.

Y2 = Média final com ou sem recuperação = (Y1 + R2) / 2

Onde:

R2 = Recuperação final
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Y1 = Média final antes da recuperação

Y2 = Média final com ou sem recuperação

Se um aluno não fizer recuperação final, R2 é nulo, e a fórmula aplicada é:

Y1 / 1 = Y2

Os alunos que obtêm Nota Final 6,0 (seis) ou mais após a recuperação final serão 
aprovados (o arredondamento de frações não é permitido).

Conselho de Classe

Conforme estabelecido no Capítulo III do Regimento Escolar, o Conselho de Classe 
é um corpo colegiado de natureza assessora e deliberativa com fins didáticos e 
pedagógicos. Ele se reúne quatro vezes ao ano, ao final de cada etapa, e conta com a 
participação do professor, da equipe pedagógica, do diretor e do orientador.

O papel do Conselho de Classe vai além da decisão de aprovar ou reprovar alunos. Ele 
tem como objetivos identificar quais áreas de desempenho escolar e quais estratégias 
de ensino podem ser aprimoradas.

15.5 Política de Retake e Entrega de Trabalhos Atrasados - Ensino 
Fundamental II e Médio da Escola das Nações (2018-2019)
O objetivo da Política de Retake é apoiar uma filosofia educacional baseada em 
Standards, comprometida com o sucesso de todos os alunos em um currículo rigoroso 
e relevante. Para esse fim, o Ensino Fundamental ll e o Ensino Médio têm uma 
Política de Retake que apoia os estudantes a refazer avaliações somativas que meçam 
conteúdos e habilidades críticas em determinadas áreas do conhecimento.

Política de Retake

1. Os alunos podem fazer Retake apenas de avaliações somativas.
a. Avaliações somativas são avaliações de aprendizado. Avaliações 

formativas são avaliações para aprendizado.
b. Os professores têm autonomia para definirem quais avaliações 

são do tipo somativas.
c. Os professores deverão informar aos alunos se a avaliação é 

somativa ou formativa. Reforçamos que, somente para avaliações 
somativas, haverá possibilidade para retake.

2. Os alunos são responsáveis por solicitar o Formulário de Retake.
a. Os estudantes devem pedir o Formulário de Retake na 

coordenação e levá-lo para que o professor o preencha.
b. O formulário detalhará o que o docente quer que o aluno faça, a 

fim de se qualificar para o retake.
3. Os estudantes terão sete dias, a contar do prazo para entrega da avaliação, 

ou do dia em que a atividade foi avaliada, para realizarem o Retake.
4. A pontuação para cada benchmark em um retake será calculada da 
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seguinte forma. 

A pontuação mais alta entre as duas pontuações valerá 70%, e a menor das duas 
pontuações valerá 30%. 

Por exemplo, uma pontuação original 5 e uma pontuação de um retake 8 resultarão 
em pontuação final de 7,1 ou (8 *. 7) + (5 *. 3) = 7,1.

Política de Atividade Atrasada

O objetivo da Política de Atividade Atrasada é apoiar uma filosofia educacional 
baseada em Standards, comprometida com o sucesso de todos os alunos, em um 
currículo rigoroso e relevante para a aquisição da aprendizagem. Para esse fim, o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio têm uma Política de Atividade Atrasada que 
permite ao aluno entregar atividades além do prazo sem justificativa.

• Os alunos terão sete dias corridos para entregar as atividades somativas. 
Depois desse limite, qualquer atividade incompleta resultará em nota 
zero.

• Nenhuma atividade entregue após a data original valerá mais de 80% (ou 
8/10).

16. Política de Honestidade Acadêmica
Os alunos da Escola das Nações devem seguir os princípios fundamentais de 
honestidade com relação aos trabalhos acadêmicos. Espera-se que se esforcem ao 
máximo ao fazer deveres de casa, provas, testes, sondagens, produções de texto, 
projetos e trabalhos de pesquisa. ‘Colar” e plagiar comprometem a capacidade de 
desenvolver o potencial acadêmico, destroem a confiança entre professor e aluno e 
interferem na reputação acadêmica dos demais estudantes.

Entende-se por “colar” os seguintes comportamentos.

• Copiar, ou tentar copiar, de colegas, deveres de casa, tarefas diárias, 
provas, testes, produções de texto ou relatórios.

• Oferecer deveres de casa, produções de texto ou relatório para outro 
aluno sem a aprovação do professor.

• Permitir que um colega copie respostas durante um teste ou uma prova.
• Colaborar com outros alunos em alguma tarefa violando diretamente as 

instruções do professor.
• Utilizar livros ou informações eletrônicas em uma tarefa violando 

diretamente as instruções do professor.

A Política de Honestidade Acadêmica será adotada em sala de aula e nas tarefas de 
casa nos Grades 6 a 12. É essencial que os alunos tenham as próprias ideias, e que elas 
sejam valorizadas. Qualquer forma de cola, cópia ou plágio é inaceitável.
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Medidas Preventivas

Os estudantes deverão entregar os principais trabalhos por escrito pelo turnitin.com 
para receber feedback imediato e claro com relação a plágio. Eles terão oportunidade 
de revisar seus trabalhos antes do prazo final para evitar cópias.

Diferença entre Plágio Técnico e Plágio Intencional

Plágio Técnico significa emprego de ideias de outras pessoas ou de outras fontes sem a 
devida citação e não dar créditos, quando aplicáveis, de forma não intencional.

O Plágio Técnico pode incluir

• paráfrases malfeitas;
• citações incorretas;
• confusão entre o que é considerado conhecimento comum e o que 

realmente precisa ser citado.

Por outro lado, fazer Plágio Intencional significa alegar, propositalmente, ter 
produzido um texto que, na verdade, foi desenvolvido ou escrito por outra pessoa.

O Plágio Intencional pode incluir

• falsas citações;
• cópias/colas de informações de outra fonte sem citá-la;
• tradução automática alegando ser trabalho próprio;
• permissão que outra pessoa faça o trabalho.

Procedimentos

Plágio Técnico – 1ª Ocorrência

• Reunião com o professor, fora da sala de aula, para discutir os erros de 
citação ou preocupações relacionadas a plágio (pode acontecer no plantão 
de estudo, após as aulas, ao final da aula etc.)

• O aluno poderá corrigir os erros de citação, ou de outros aspectos de 
plágio, e entregar novamente o trabalho, sendo possível obter o total de 
créditos.

• O professor notificará à administração da Escola (funcionário responsável 
pelo setor) via e-mail (ou PowerSchool), para documentar a ocorrência.

• É possível que os pais sejam contatados.

Após a primeira ocorrência de plágio técnico, a próxima será considerada intencional 
(levando em consideração que o aluno já recebeu instruções individualmente e teve 
oportunidade de analisar a questão em detalhes).

Plágio Intencional – 1ª Ocorrência

• O aluno se reunirá com o professor para discutir a ocorrência.
• O aluno poderá entregar novamente seu trabalho.
• O aluno deverá completar o trabalho se o funcionário da administração 

(responsável pelo setor) achar necessário.

http://turnitin.com


55Manual de Pais e Alunos 2019-20120

• O aluno receberá o total de créditos que o trabalho merece se seguir todas 
as etapas acima mencionadas.

• O professor notificará à administração da Escola via e-mail (ou 
PowerSchool), para documentar a ocorrência.

• É possível que os pais sejam contatados.

Plágio Intencional – 2ª Ocorrência

• O aluno receberá nota zero pelo trabalho e terá de entregar outro 
trabalho determinado pelo professor.

• O professor notificará à administração da Escola (funcionário responsável 
pelo setor) via e-mail (ou PowerSchool), para documentar a ocorrência.

• Os pais serão, obrigatoriamente, contatados por e-mail ou por telefone.

Plágio Intencional – 3ª Ocorrência

• O aluno receberá nota zero no trabalho.
• O professor notificará à administração da Escola (funcionário responsável 

pelo setor) via e-mail (ou PowerSchool), para documentar a ocorrência.
• Os pais serão, obrigatoriamente, contatados. Deverão se reunir com o 

funcionário da administração responsável pelo setor e o professor para 
discutir as consequências.

17. Política da Internet

17.1 Uso dos Computadores e da Internet
Os estudantes têm acesso aos laboratórios de informática somente durante os horários 
de aula e sob a supervisão do professor responsável. Os computadores da biblioteca 
podem ser utilizados apenas para pesquisas e seu uso é regularmente supervisionado 
pela equipe da biblioteca.

A Escola oferece, aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, um 
laboratório móvel de tablets, utilizado por professores e assistentes como extensão 
ao conteúdo ensinado em sala de aula. Por meio de softwares pré-selecionados e/ou 
exercícios digitais preparados pelos docentes, os estudantes utilizam os equipamentos 
para reforçar conteúdos pedagógicos trabalhados em sala.

17.2 Uso de Dispositivos Particulares
A Escola das Nações permite que alunos e funcionários acessem a rede de computa-
dores sem fio (wi-fi) por meio de seus dispositivos particulares. Contudo, para que 
esse acesso seja possível, o endereço MAC (Media Access Control) desses disposi-
tivos precisará ser cadastrado no departamento de tecnologia. Para os estudantes 
do Middle & High School, a Escola adotou o programa BYOD (Bring Your Own 
Device), que consiste em que os alunos tragam, todos os dias, um computador, 
ou tablet, para uso nas atividades pedagógicas. Não é permitido uso de telefone 
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celular. A política do BYOD pode ser conhecida mais detalhadamente no site da 
Escola.

O usuário deverá obedecer a todas as normas descritas a seguir para o uso da 
internet. A violação de qualquer uma delas levará à perda do privilégio por tempo 
indeterminado.

A Instituição não se responsabilizará pela manutenção preventiva e/ou corretiva nem 
pela guarda e segurança dos equipamentos. Essas ações ficam única e exclusivamente a 
cargo do proprietário.

Equipamentos que não tenham a configuração mínima necessária, que estejam com 
o sistema operacional desatualizado, que estejam sem antivírus ou com o banco de 
vírus desatualizado, ou, ainda, aqueles cujos softwares não licenciados (piratas) sejam 
identificados em seu sistema, poderão ter impossibilitado seu cadastro/sua liberação 
de acesso à rede.

A Escola das Nações se exime de qualquer responsabilidade quanto ao uso de 
softwares não licenciados (piratas) por dispositivos particulares em sua rede. Se 
solicitada pelos fabricantes, a Instituição poderá informá-los da existência desses dis-
positivos e dos dados de contato dos responsáveis.

Será permitido o máximo de 2 (dois) dispositivos por usuário.

17.3 Internet
A internet oferece inúmeros e diversificados recursos para professores e estudantes. Ao 
proporcionar esse serviço, o objetivo é promover excelência educacional, facilitando a 
comunicação, o compartilhamento de recursos, de informações e de inovação.

Com o acesso a computadores e a pessoas em todo o mundo, ocorre, também, a 
disponibilidade de uma série de materiais que podem não ser considerados de 
valor educacional. A Escola das Nações tomou precauções para restringir o acesso 
a materiais dessa natureza. Contudo, considerando que se trata de uma rede global, 
é impossível controlar todas as fontes; um hábil usuário poderá encontrar sites e 
assuntos não apropriados. A Instituição acredita que as valiosas informações e as 
possibilidades de interação disponíveis na rede mundial superam as possibilidades 
de procura de materiais incoerentes com os objetivos educacionais. Acredita, ainda, 
educar os alunos a respeito das melhores práticas para que façam boas escolhas ao 
utilizar a internet.

Seguem diretrizes para que todos estejam cientes das responsabilidades decorrentes 
da utilização da internet na Escola. Se, por alguma razão, os usuários violarem uma 
das cláusulas, será negado a eles acesso futuro à rede, além de estarem sujeitos a outras 
medidas socioeducativas.

Normas para a Utilização da Internet



57Manual de Pais e Alunos 2019-20120

O usuário tem conhecimento de que todo acesso feito por meio da rede da Escola, 
seja via rede física ou via rede sem fio (wi-fi), será monitorado no banco de dados da 
rede de computadores para fins de controle, comprovação de acesso e levantamentos 
estatísticos de uso.

1. Toda utilização deve servir como apoio às pesquisas educacionais de 
acordo com os propósitos da Escola e dos provedores.

2. Em nenhuma hipótese, deve-se causar dano aos computadores nem à 
rede.

3. É proibida a distribuição deliberada de vírus e de programas desenvolvi-
dos, que possam destruir e/ou violar outros programas e informações.

4. É proibida interferência no funcionamento do sistema por meio de 
instalação de programas ilegais, shareware ou freeware. É proibido baixar 
arquivos e programas sem autorização escrita de um responsável pelo 
sistema de redes.

5. As leis de direitos autorais devem ser respeitadas. É estritamente proibido 
o plágio de materiais encontrados na internet. (Consulte a política de 
honestidade acadêmica a respeito de plágio).

6. É proibido o acesso a materiais não apropriados, incluindo, mas não 
apenas limitando, pornografia, obscenidade, violência, salas de bate- 
papos conhecidas ou anônimas, troca de mensagens instantâneas com 
pessoas desconhecidas, bem como acesso a materiais impróprios para 
menores.

7. Senhas pessoais não devem ser impressas, guardadas na rede nem 
divulgadas. Os alunos são responsáveis por sua senha de acesso e não 
devem divulgá-la a ninguém. Os usuários estão estritamente proibidos 
de acessar a rede com conta ou senha de outra pessoa. Os estudantes 
são responsáveis por todas as transações e operações feitas enquanto 
estiverem usando um computador. Isso inclui as atividades realizadas 
pelo próprio usuário ou por qualquer outra pessoa que esteja utilizando o 
mesmo computador.

8. Deve-se fazer uso de linguagem adequada ao local. Profanação e obsceni-
dades não são toleradas na rede de computadores da Escola. A linguagem 
utilizada deve ser a mesma do ambiente escolar, indicada nas normas 
da Instituição. Sendo assim, os alunos não devem empregar linguagem 
vulgar, obscena, profana, grosseira, agressiva nem intimidadora. Além 
disso, é proibido o uso da internet para assediar ou perturbar outros 
usuários.

9. Os usuários da internet devem respeitar os direitos alheios na 
comunidade escolar bem como na rede em geral. Por essa razão, são 
também proibidas ofensas e provocações (cyberbullying). Agressões 
pessoais são consideradas uso indevido da rede. Caso alguém seja vítima 
de situações dessa natureza no horário escolar, deve informar o incidente 
a um professor ou a uma pessoa responsável. Situações ocorridas fora do 
horário escolar não são de responsabilidade da Instituição.

10. Os alunos não devem se engajar em atividades de acesso não autorizado, 
inclusive hacking ou cracking.
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11. São proibidas a divulgação, a disseminação e a utilização de informações 
alheias ou pessoais (inclusive fotos, imagens, vídeos, gravações etc.).

12. É estritamente proibido aos alunos o engajamento em atividades ilegais 
previstas em Lei.

13. A Escola das Nações reserva-se o direito de empregar tecnologias de 
bloqueio/filtragem em toda a rede de computadores da Instituição como 
medida de proteção.

14. Um administrador de rede, professores, ou demais funcionários 
autorizados podem desativar os filtros para permitir o acesso lícito à 
internet.

15. Ao conectar-se à rede de internet da Escola, seja via rede física (labora-
tórios ou via rede sem fio (wi-fi), o usuário está ciente de todas as regras 
anteriormente descritas. A violação de qualquer uma das normas levará 
à perda do privilégio de utilizar o benefício, ou a outras consequências 
já apontadas em nosso código disciplinar. Toda infração que a equipe 
pedagógica ou administrativa considere razoável será acrescida a essas 
categorias depois de investigação e de considerações das circunstâncias.

17.4 Política de Uso de Dispositivos Eletrônicos
1. A comunicação entre os alunos por meio dos dispositivos durante o 

horário de aula, sem autorização prévia do professor, pode ser entendida 
como desonestidade acadêmica e está sujeita a medidas disciplinares.

2. Todos os usuários devem se abster de compartilhar informações pessoais, 
como endereços residenciais, números de telefone, endereços de e-mail 
por entender que, ao fazer isso, podem pôr a si mesmos e/ou a outros em 
perigo.

3. Qualquer membro da comunidade da Escola das Nações poderá ser 
responsabilizado pelo conteúdo publicado ou dito. Portanto, todos os 
usuários devem considerar cuidadosamente o que é postado em blogues e 
em redes sociais. Nenhuma mensagem ofensiva deve ser publicada contra 
a Escola das Nações ou contra qualquer membro de sua comunidade. 
Ações dessa natureza estão sujeitas a medidas disciplinares.

4. Membros da comunidade podem ser solicitados a publicar pedido 
público de desculpas, correção ou retratação, ou a proceder a quaisquer 
outras ações que sejam consideradas necessárias pela administração da 
Escola.

5. Ao acessar um site (mídias sociais, blogues etc.) autorizado pela Escola 
das Nações, todos os membros devem 

 – identificar-se como membro da comunidade escolar - nunca 
esconder sua identidade;

 – mencionar a fonte e, quando possível, o link de acesso;
 – publicar apenas comentários e conteúdos que estejam relaciona-

dos diretamente ao objetivo do site e que não violem o código de 
conduta.
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Ao Usar um Dispositivo da Escola das Nações

1. O usuário será responsabilizado por qualquer dano causado ao 
dispositivo devido a acidente, abuso, uso de líquido, contato com 
alimentos, fogo ou outras causas externas.

2. Os usuários nunca devem, intencionalmente, causar danos a qualquer 
equipamento ou software. Essa proibição inclui os seguintes atos, mas não 
está limitada a eles.

 – Adulterar, remover ou trocar qualquer hardware.
 – Apagar, renomear, remover, copiar ou alterar qualquer arquivo 

ou suas propriedades.
 – Tentar obter acesso a material ou arquivo inadequado.
 – Tentar obter acesso a login e a senha de outros usuários.
 – Danificar trabalhos de outros usuários.
 – Instalar, copiar ou, conscientemente, infectar um sistema de 

computador com um vírus.
3. A Escola das Nações não assumirá responsabilidade por

 – informações armazenadas em dispositivos removíveis, discos 
rígidos externos ou servidores remotos;

 – informações obtidas por meio de computadores da Instituição, 
na rede ou na internet;

 – bens pessoais utilizados para acessar os computadores da Escola, 
a rede ou a internet;

 – obrigações financeiras não autorizadas resultantes da utilização 
de recursos da Instituição e de contas para acessar a internet.

18. Normas de Conduta Geral do Aluno
A Escola das Nações acredita que um ambiente saudável, com direitos e deveres 
definidos, oferece oportunidade a todos os estudantes de desenvolver seu potencial e 
suas habilidades como seres humanos e cidadãos do mundo.

18.1 Depredação do Patrimônio Escolar
Alunos que depredarem ou danificarem o patrimônio da Escola, incluindo acervo de 
livros-textos e acervo da biblioteca, serão responsabilizados e deverão proceder ao 
pagamento do prejuízo dos itens.

18.2 Frequência às Aulas
O pai/responsável deverá entrar em contato com a Escola pela manhã, caso o aluno 
esteja ausente no dia. A lei brasileira é clara no sentido de que o estudante não poderá 
faltar às aulas em mais de 25% do total de dias letivos do ano. Cabe ao discente 
participar de todas as atividades previstas no calendário escolar. Faltas prolongadas 
comprometem o processo de ensino e de aprendizagem.
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Nos casos de falta, por motivo diferente de saúde, é responsabilidade da família e do 
aluno procurar informações a respeito de atividades e de deveres a ser feitos durante o 
período de ausência, além dos conteúdos perdidos.

Os professores não estão autorizados a preparar provas nem testes antes do período 
previsto pelo calendário escolar.

18.3 Faltas Justificadas
A presença às aulas é obrigatória, exceto em casos de doença, em que se exige apre-
sentação de atestado médico. Se o aluno precisar faltar, os pais/ responsáveis devem 
comunicar à Escola com antecedência, quando possível, ou até as 9 horas do dia em 
questão.

Caso o aluno precise se ausentar por mais de cinco dias letivos, o atestado deverá ser 
entregue antes do retorno.

É considerada falta justificada quando o estudante estiver ausente por envolvimento 
em atividades promovidas pela Instituição, como eventos esportivos, olimpíadas 
acadêmicas, apresentação de projetos em outras cidades, estado ou país, alistamento 
militar etc.

O aluno que for federado a uma entidade esportiva também terá falta justificada 
no período de competição mediante apresentação prévia da declaração do órgão 
competente.

Orienta-se que os familiares não agendem viagens durante o período escolar.

Em caso de doença durante o período de provas, a família deve entrar em contato, por 
escrito, com o coordenador e/ou a orientadora educacional. Sem essa informação, o 
estudante poderá perder o direito à segunda chamada da prova.

18.4 Frequência às Aulas de Educação Física
As aulas de Educação Física são de frequência obrigatória. A elas são aplicadas as 
mesmas normas regimentais estabelecidas para os demais componentes curriculares. 
Apresentando o atestado médico, os estudantes não precisam participar da aula mas, 
ainda assim, devem estar presentes.

18.5 Deveres dos Alunos
A Escola das Nações espera que os alunos desenvolvam posturas de responsabilidade 
por seu aprendizado e por seu comportamento, que apliquem as virtudes aprendidas 
em sala de aula nas situações do dia a dia e que apresentem conduta de acordo com os 
princípios que regem a Instituição. De maneira geral, espera-se que o estudante tenha 
atitudes como as listadas a seguir, em atividades escolares, dentro e fora do ambiente 
escolar.

1. Trate os outros com cortesia, respeito e consideração.
2. Respeite diferentes valores e opiniões.
3. Participe ativamente das aulas e das atividades planejadas.
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4. Use linguagem apropriada e respeitosa.
5. Honre e respeite o uniforme escolar em qualquer ocasião.
6. Mantenha o locker fechado.
7. Respeite a propriedade dos outros da Escola.
8. Siga regras e procedimentos que promovam a ordem e a cooperação, 

respeitando o direito do outro.
9. Comporte-se de forma a manter a saúde e a segurança própria e dos 

demais.
10. Resolva conflitos calmamente por meio do diálogo ou com o apoio e 

intervenção da orientadora educacional ou de outro profissional da 
Escola.

11. Demonstre afeição com discrição, evitando contatos físicos em público.
12. Não se envolva em discussões verbais, ameaças, atos violentos nem 

bullying.

18.6 Conduta Não Apropriada
Os itens a seguir se referem a ações vedadas aos alunos. Caso haja desrespeito a eles, 
os estudantes estarão sujeitos à aplicação das medidas socioeducativas de acordo com 
a política de disciplina da Escola e os procedimentos disciplinares de cada segmento, 
disponíveis com o coordenador.

1. Não conformidade com as normas relativas ao uso do uniforme 
completo.

2. Recusa a fazer ou completar as atividades de sala de aula.
3. Negação em atender, ou atender inadequadamente, às instruções de um 

funcionário do sistema escolar.
4. Ausência não autorizada da sala de aula ou da Escola por um período do 

dia.
5. Saída da Escola e volta, durante a semana de provas, exceto para os alunos 

que tenham permissão dos pais, ou que façam atividades After School.
6. Uso não autorizado de propriedade escolar ou pessoal.
7. Uso de telefones celulares ou de outro tipo de aparelho eletrônico, como 

iPods, durante as aulas, sem permissão do professor. No caso de descum-
primento dessa norma, o celular e/ou aparelho eletrônico será confiscado 
pelo professor e entregue ao coordenador assistente. O pai/responsável 
será comunicado, e o aparelho, devolvido ao aluno ao final do dia.

8. Demonstração de afeto não adequada ao ambiente.
9. Comportamento inadequado (ex: correr ou gritar nos corredores).
10. Acesso aos computadores da Escola, ou mudança de informações neles 

contidas, sem autorização, ou para propósitos não apropriados ao 
ambiente escolar.

11. Uso de linguagem ou de gestos obscenos, agressão verbal ou intimidação 
de colegas.
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12. Intimidação de colegas.
13. Todos os tipos de bullying (cyberbullying, emocional, físico etc.)
14. Agressão física.
15. Desrespeito aos professores e/ou aos demais funcionários da Escola.
16. Desonestidade ou cola.
17. Plágios ou cópia do trabalho de outro.
18. Desrespeito à limpeza das dependências da Escola.
19. Furto.
20. Vandalismo/ dano à propriedade.
21. Posse, venda e/ou uso de produtos de fumo.
22. Posse ou venda de drogas ou de bebidas alcoólicas, ou estar sob efeito 

dessas substâncias.
23. Qualquer outra infração que a administração do segmento considere 

razoável ser acrescida a essas categorias, depois de investigação e de 
considerações das circunstâncias atenuantes.

24. Automutilação (cutting).

18.7 Disciplina
O ambiente escolar é um espaço de convivência que apresenta, em menor escala, 
as diferentes realidades e os desafios presentes na Escola. Os estudantes vivenciam 
os papéis sociais e aprendem a se relacionar uns com os outros. Durante esse 
aprendizado, é preciso definir os próprios limites e reconhecer os limites de respeito 
ao outro, além de se estabelecerem as regras e os procedimentos para uma convivência 
harmônica. A Escola das Nações acredita na formação integral do ser humano pautada 
na responsabilidade pessoal e coletiva, no autoconhecimento, na autonomia e na 
formação de cidadãos do mundo.

O Programa Disciplinar da Instituição segue os princípios de justiça e de igualdade, 
baseados no respeito mútuo e no incentivo às relações de cooperação. Conviver em 
harmonia implica cultivar valores e virtudes, buscando sempre comportamentos 
éticos e aperfeiçoamento de atitudes. Espera-se que todos os membros da comunidade 
pratiquem as três regras de ouro: ser responsável, ser gentil e ser respeitoso.

O dia a dia escolar propicia uma série de situações que, se bem-aproveitadas, podem 
gerar grande aprendizado no aspecto dos relacionamentos interpessoais e das 
habilidades na resolução de conflitos. A esse respeito, quando precisarem de ajuda, 
os alunos contam com uma rede de apoio e deverão procurar aconselhamento e 
assistência

• do professor;
• dos monitores / assistentes;
• da orientadora educacional;
• dos coordenadores e coordenadores assistentes.
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Em casos de comportamentos inadequados, ou de dificuldades emocionais não solu-
cionadas no âmbito da sala de aula, o estudante será encaminhado ao assistente da 
coordenação, ao coordenador (Ensino Fundamental) ou à orientadora educacional do 
segmento correspondente, que dará a assistência necessária. O coordenador assistente 
aplicará as medidas necessárias de acordo com a natureza da situação. Cada situação 
é analisada levando-se em conta o contexto em que ocorreu, a idade e a maturidade 
do aluno, a conduta propriamente dita e a reincidência do comportamento. A seguir, 
estão listadas algumas das medidas socioeducativas que podem ser aplicadas em casos 
de comportamento inadequado.

• Advertência oral
• Advertência, por escrito, ou bilhete na Agenda Escolar, que devem 

retornar assinados pelo pai/responsáve no prazo de 24 horas.
• Conversa com coordenador, assistente ou orientadora educacional 

(incluindo reflexões baseadas nos valores e virtudes ensinados na 
Escola, aplicação de consequências lógicas e naturais, ou ajuda para usar 
estratégias de resolução de conflitos, desenvolvimento de habilidades 
sociais, reflexões baseadas nos valores e nas virtudes trabalhados na 
Escola)

• Advertência, por escrito, e reunião com os pais/responsáveis, documenta-
das e assinadas

• Contrato-Disciplina feito com o aluno e o pai/responsável
• Suspensão
• Cancelamento ou não renovação da matrícula
• Expulsão imediata

As medidas citadas são cuidadosamente aplicadas e têm como objetivo principal 
promover a reflexão do aluno a respeito do seu comportamento e das consequên-
cias no meio em que vive. As advertências visam a comunicar ao pai/responsável 
o comportamento do filho e sinalizam a necessidade de um trabalho de parceria 
Escola-Família.

Em situações consideradas mais graves, será convocado um comitê disciplinar 
composto por orientadora educacional, coordenador assistente, coordenador, Diretor 
Pedagógico e Diretor Executivo. Após análise, o caso será levado ao conselho de classe 
para decisão final, se a consequência puder ser cancelamento de matrícula ou imediata 
expulsão.

A orientadora educacional pode determinar assistência especializada, extraescolar, 
para alunos que apresentem dificuldades emocionais ou de aprendizagem. Poderá, 
também, aplicar tarefas que ajudem o estudante a desenvolver habilidades sociais, de 
cooperação e que promovam a autodisciplina.

Observação: A expulsão do aluno pode ocorrer imediatamente, caso ele ofereça perigo 
à comunidade escolar, ou por porte de armas, álcool ou drogas.
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18.8 Uso de Álcool, Fumo ou Drogas
É proibido o uso de fumo, de drogas e de álcool nas dependências e nas imediações da 
Escola. A Instituição está autorizada a tomar decisões para proteger o bem-estar dos 
outros alunos e o prestígio diante da comunidade.

Os discentes não têm permissão de trazer à Escola nenhum produto de fumo, nem 
usá-los nas dependências. A proibição se estende aos ônibus escolares e aos espaços 
em que ocorram atividades organizadas e supervisionadas pela Instituição.

Os discentes estão estritamente proibidos de trazer ou de ter em sua posse substância 
alcoólica ou outras que alterem o humor, assim como utilizar quaisquer delas na área 
escolar e em atividades escolares, e frequentar a Escola e as atividades escolares sob 
a influência de álcool ou de outra substância que altere o humor. A violação dessa 
norma resultará em sérias medidas disciplinares, inclusive expulsão.

• A utilização de fumo pelo aluno resultará em suspensão e solicitação de 
encontro com os pais/responsáveis. Se repetida, levará à expulsão.

• A utilização de drogas e/ou álcool pode acarretar expulsão.

18.9 Demonstração de Afeto em Público
Demonstrações de afeto em público, como beijar colegas ou sentar no colo de pessoas, 
não são consideradas apropriadas à área escolar nem às atividades promovidas pela 
Instituição, como eventos, festas e excursões.

O aluno com comportamentos dessa natureza receberá advertência oral de qualquer 
professor, assistente, monitor ou coordenador. A orientadora educacional conversará 
com ele para que compreenda bem o tipo de comportamento que a Escola considera 
apropriado. Poderá ocorrer uma reunião com os pais/responsáveis, além de 
advertência escrita, caso o ato persista.

19. Uniforme Escolar
Todos os estudantes devem usar camiseta azul ou branca com o logotipo da Escola e 
tênis ou sapatos fechados. (Poderão ser usadas camisetas relativas a eventos da Escola - 
esportivos, por exemplo - ou aprovadas pela direção).

É obrigatório o uso do uniforme para todos os estudantes - do Nursery ao Grade 12.

Por questão de segurança, o uso de chinelos não é permitido, salvo em casos de pés 
machucados. São permitidas apenas bermudas, na altura do joelho, que fazem parte 
do uniforme, calças jeans (sem rasgos) ou calças azul-marinho. O único tipo de shorts 
permitidos são aqueles que fazem parte do uniforme escolar. O uniforme escolar não 
poderá ser alterado nem customizado sem a autorização da Escola. Qualquer sugestão 
de alteração deverá ser encaminhada à equipe executiva e administrativa para análise.

O aluno que vier à Escola sem o uniforme sofrerá as seguintes sanções.

1. Advertência oral
2. Advertência escrita e comunicado aos pais/responsáveis
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3. Não será autorizado a entrar em sala de aula até que o responsável traga o 
uniforme.

A Escola das Nações adota uniforme pelas seguintes razões.

• É econômico e prático.
• É confortável.
• É fator de igualdade entre os alunos, evitando situações de discriminação.
• Facilita a identificação e a proteção do estudante dentro e fora do recinto 

escolar.

O jaleco de algodão branco, da Escola, obedece às normas de segurança. É, portanto, 
de uso obrigatório, bem como o uso de calça jeans, tênis e meias nas aulas de 
Laboratório

19.1 Uniforme de Educação Física
É obrigatório o uso do uniforme apropriado para a prática esportiva: camiseta da 
Escola, short ou calça de moletom, tactel ou suplex, tênis e meias.

20. Calendário de Eventos
Consulte o site da Escola para calendário escolar.

Informações a respeito dos eventos serão periodicamente enviadas. É importante 
ressaltar a relevância da participação e do envolvimento das famílias.

21. Políticas e Procedimentos

21.1 Agenda Escolar
É obrigatório o uso da Agenda Escolar pelos alunos do Nursery ao Grade 5. É o 
principal meio de comunicação entre família e Escola. Nela são registradas datas 
importantes, tarefas de casa e bilhetes que se façam necessários.

Pede-se aos pais/responsáveis de alunos dos Nursery ao Grade 5 que verifiquem e 
assinem a Agenda de seus filhos diariamente. Os comunicados escolares são colados 
ou grampeados nela. Os assistentes são responsáveis por verificar e assinar a Agenda 
diariamente, comunicando aos professores quaisquer mensagens enviadas pela família.

21.2 Os Deveres de Casa
Deveres de casa são importantes na medida em que constituem práticas com objetivo 
de apoiar o aprendizado. Ajudam a preparar os alunos para aprender mais - pesquisar 
um assunto, mapear o que foi aprendido, ligar o que está sendo aprendido a novas 
habilidades ou novos conceitos. Ajudam, também, a desenvolver bons hábitos de 
estudo e responsabilidade.
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Os tipos e a quantidade diária de deveres são decididos pelas equipes que trabalham 
com o ano/a série de acordo com o nível de escolaridade, a matéria e o ano escolar.

O papel dos pais/responsáveis em relação aos deveres de casa é simplesmente de 
apoio e ajuda para organizar, se necessário - não deve ser muito ativo. Se o aluno 
apresentar dificuldades com os deveres, pode significar que não desenvolveu bem uma 
habilidade, não compreendeu bem um procedimento ou conteúdo. Nesses casos, pode 
precisar de apoio adicional do professor. Pode significar, também, que precisa de ajuda 
para organizar os deveres. É importante que as atividades sejam feitas em momentos 
melhores para o estudante, em lugar adequado, com os materiais necessários. Se ele 
tem frequentes dificuldades, os pais/responsáveis devem procurar aconselhamento da 
Escola.

Filosofia dos Deveres de Casa

Na Escola das Nações, o aprendizado e o crescimento dos alunos são as prioridades. 
Utilizamos as tarefas de casa como forma de engajar os estudantes além da sala de 
aula. Acreditamos que essas atividades promovem o senso de responsabilidade além 
de inspirar e reforçar o aprendizado. Devido ao fato de cada aluno aprender de forma 
diferente e em ritmo diferente, às vezes, é possível que levem tarefas iniciadas em sala 
de aula para ser concluídas em casa. Isso não é considerado dever de casa.

Propósitos do Dever de Casa

• Prática
 – Reforça o aprendizado e ajuda os alunos a dominar determina-

das habilidades.
• Preparação

 – Apresenta os materiais das próximas lições.
 – Complementa o entendimento e o desenvolvimento do que foi 

ensinado em aula.
• Extensão

 – Permite que os estudantes apliquem, em novas situações, o que 
aprenderam.

 – Amplia o conhecimento sobre determinado assunto estudado em 
sala.

• Integração
 – Oferece oportunidade para a aplicação de diferentes habilidades 

em uma única tarefa.
 – Incentiva os estudantes a produzir algo novo com base no que 

aprenderam.

Responsabilidades dos Alunos com Relação aos Deveres de Casa

• Ouvir atentamente e fazer perguntas relacionadas às instruções dadas 
sobre os deveres de casa.

• Anotar os deveres de casa corretamente na agenda (Ensino Fundamental 
I).
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• Dedicar tempo e escolher local adequado para fazer os deveres de casa 
em ambiente sem distrações.

• Fazer e entregar os deveres de casa no prazo determinado.
• Praticar honestidade acadêmica.
• Procurar o professor para saber quais foram os deveres de casa não 

entregues.
• Praticar bons hábitos de estudo e produzir trabalhos de alta qualidade.

Responsabilidades do Professor com Relação aos Deveres de Casa

• Utilizar esse tipo de atividade para aprimorar o aprendizado, nunca como 
forma de punição nem substituição do ensino em sala de aula.

• Descrever os deveres de casa na lousa ou no Schoology.
• Corrigir os deveres de casa.
• Propor deveres que sejam relevantes e claros.
• Variar os deveres de casa utilizando diferentes abordagens e estilos.
• Auxiliar alunos que tenham dificuldades para fazer os deveres de casa.
• Ensinar e encorajar bons hábitos de estudo.
• Fornecer feedback em tempo oportuno sobre os deveres de casa.
• Fornecer descrições com detalhamento dos prazos para projetos longos.
• Contatar pais de alunos que, com frequência, não entregam deveres de 

casa.

Responsabilidades dos Pais com Relação aos Deveres de Casa

• Utilizar a agenda e o Schoology para ajudar a garantir que os alunos 
façam os deveres de casa, entregando-os no prazo determinado.

• Proporcionar um local quieto e estabelecer uma rotina para realização 
dos deveres de casa.

• • Promover atitude positiva com relação aos deveres de casa e aos seus 
benefícios.

• Ajudar o filho e orientá-lo conforme necessário, porém, não fazer os 
deveres por ele.

• Incentivar o filho a fazer o seu melhor e não simplesmente o mínimo 
esperado.

• Contatar o professor se o filho estiver com dificuldades em um dever de 
casa ou em uma matéria.

No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, não são dados deveres de casa para ser 
feitos durante as férias, com exceção de tarefas estratégicas, quando necessário, para 
aulas de Advanced Placement (AP). Os deveres de casa são mínimos em épocas de 
avaliações somativas e provas padronizadas.

No Ensino Fundamental I, os deveres de casa são solicitados em dias específicos para 
cada matéria. Os que são passados na sexta-feira não precisam ser entregues na segun-
da-feira seguinte.
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Há dever de casa na Educação Infantil (ECE), entretanto, ele é opcional e fica a critério 
dos pais.

Na Escola das Nações, não são dadas notas para os deveres de casa. 

21.3 Composição e Alteração das Turmas
De acordo com os procedimentos adotados pela Escola, nos finais de anos letivos, cada 
turma é avaliada e reorganizada. Esse fato visa a equilibrar habilidades acadêmicas e de 
liderança, de cidadãos do mundo, hábitos de trabalho em sala de aula, fatores de com-
portamento, vínculos entre estudantes, número de meninos e de meninas e cidadania.

Colocar os estudantes em uma turma mais adequada para eles é uma forma de 
ajudá-los a manter o foco na aprendizagem, o principal objetivo da Escola. No início 
do ano, durante o Open House, é divulgada a lista dos alunos com as mudanças 
necessárias.

A distribuição e a alteração dos discentes nas turmas são feitas observando-se critérios 
que visam a favorecer um maior equilíbrio entre os grupos. São os seguintes.

• Domínio da língua portuguesa e da língua inglesa e necessidade de 
suporte extra para nivelamento com o ano que o aluno cursa.

• Número de estudantes por sala
• Número de meninos e de meninas por sala
• Qualidade das relações interpessoais entre os estudantes
• Diferentes necessidades educacionais dos alunos

A atribuição de uma turma ao aluno, quando de seu ingresso na Escola, é responsabili-
dade do comitê de admissões juntamente com a equipe pedagógica de cada segmento.

A troca de alunos nas turmas é de responsabilidade exclusiva do conselho de 
classe, composto por membros da direção, professores, coordenador e orientadora 
educacional.

21.4 Direitos de Imagem e Copyright
O responsável pelo estudante cede, gratuitamente, o direito de imagem do aluno, pelo 
qual é responsável legal, para figurar, individual ou coletivamente, em campanhas 
institucionais ou publicitárias da Escola das Nações, observados a moral e os bons 
costumes.

Da mesma forma, o responsável cede, gratuitamente, o direito de edição e de 
publicação (copyright) de trabalhos escolares de qualquer natureza, que poderão ser 
editados ou publicados em obras organizadas pela Escola das Nações, sempre com a 
indicação do autor.

21.5 Animais nas Dependências da Escola
Não é permitido aos alunos trazer animais à Escola nos dias regulares nem em eventos. 
Excepcionalmente, em projetos específicos, como “Feira de Ciências”, os pais/respon-
sáveis e os estudantes serão comunicados e orientados antecipadamente a esse respeito.
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21.6 Lockers–Grades 6-12
No início do ano letivo, cada aluno recebe um locker. Assim, fica responsável pelos 
materiais e pelo bom uso desse espaço, que deverá ser mantido fechado com cadeado. 
A Escola não se responsabiliza por itens perdidos em lockers abertos. Não é permitida 
a troca de lockers sem autorização da orientadora educacional.

21.7 Achados e Perdidos
Quaisquer pertences deixados pelos alunos devem ser encaminhados à secretária do 
Fundamental I, que está encarregada de receber e guardá-los no local apropriado. Na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, há áreas destinadas a 
itens achados e perdidos.

O armário de “Achados e Perdidos” (do Nursery ao Grade 1) encontra-se no corredor 
ao lado da sala de Música. Para os Grades 2-5, encontra-se na sala da assistente da 
coordenação. Os itens perdidos por alunos dos Grades 6-12 são de responsabili-
dade dos próprios estudantes. Em casos de perdas, o fato deve ser comunicado aos 
monitores.

Recomendamos que todos os itens pessoais (camisetas, agasalhos, jaquetas, estojos de 
lápis e canetas, jogos, mochilas, cadernos e instrumentos musicais) sejam devidamente 
identificados com o nome completo do aluno. Os materiais e os objetos pessoais 
devem ser guardados nas mochilas (Nursery - Grade 5) ou nos lockers (Grades 6-12).

O armário de “Achados e Perdidos” (do Nursery ao Grade 1) encontra-se no corredor 
ao lado da sala de Música. Para os Grades 2-5, encontra-se na sala da assistente da 
coordenação. Os itens perdidos por alunos dos Grades 6-12 são de responsabilidade 
deles mesmos. Em casos de perdas, o fato deve ser comunicado aos monitores.

Itens não procurados e/ou não identificados são doados a instituições de caridade ao 
final de cada semestre.

21.8 Objetos Não Apropriados ao Ambiente Escolar

Equipamentos e jogos eletrônicos

O uso de equipamentos e de jogos eletrônicos não é permitido pelos alunos da 
Educação Infantil ao Grade 5. A Escola não se responsabiliza pela reposição deles em 
caso de dano ou de perda. 

São incentivadas brincadeiras e jogos que favoreçam o convívio e a interação social 
(inclusive jogos de cartas e de tabuleiro)

Skates, Patins e Bicicletas

Por razões de segurança, é proibida a utilização de skates, patins, tênis com rodinhas, 
bicicletas, chuteiras e similares dentro da Escola. 

A Escola das Nações não é responsável por objetos de valor (joias ou similares) não 
pertinentes às atividades pedagógicas.
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21.9 Dia de Compartilhar

Educação Infantil e Grade 1

Cada professor estabelecerá o dia da semana em que será permitido trazer itens à 
Escola para compartilhar com os colegas. Recomendamos que os brinquedos sejam 
simples - fotos, livros etc. Itens frágeis, valiosos ou que contenham peças pequenas não 
devem ser enviados. Itens que incitem violência - arco e flecha, espadas, revólveres e 
similares não são permitidos. Pedimos a colaboração de todos no sentido de observar 
essas regras. Lembramos que a Escola não se responsabiliza por itens perdidos nem 
quebrados, e que equipamentos e jogos eletrônicos não são autorizados na Educação 
Infantil.

Grades 2-5

É permitido trazer itens à Escola para compartilhar com os colegas às sextas-feiras. 
Recomenda-se que sejam simples e possam ser socializados. Itens frágeis, valiosos ou 
que contenham peças pequenas não devem ser enviados. Itens que incitem violência 
-  revólveres, espadas e similares - não são permitidos, assim como patins, skates e 
tênis com rodinhas. Jogos de tabuleiro e de cartas são permitidos em todos os dias da 
semana. Jogos de tabuleiro e de cartas são permitidos em todos os dias da semana.

Constitui uma das funções da Escola auxiliar o aluno no processo educativo com 
ênfase na responsabilidade em relação aos objetos pessoais e alheios. No entanto, ela 
não se responsabiliza pela reposição de brinquedos em caso de dano ou perda.

Jogos eletrônicos não são autorizados nos Grades 2 a 5.

21.10 Uso do Telefone da Escola
O telefone da Escola é reservado para emergências, agendamentos de reuniões e 
assuntos administrativos. Solicita-se aos pais/responsáveis e aos alunos que organizem 
seus compromissos antes de chegar à Escola.

Os estudantes que precisarem fazer uma ligação devem procurar a orientadora 
educacional do seu segmento para obter autorização. Não é permitido fazer ligações 
do telefone da telefonista nem da secretaria.

O telefone da Escola não deve ser usado para assuntos que se relacionem com esqueci-
mento de deveres de casa, pedidos de almoço, compromissos após o horário de aula ou 
outros de cunho pessoal.

Particular

Se houver necessidade de o aluno trazer um aparelho celular para a Escola, este 
deve permanecer desligado e dentro da mochila ou do locker. Não se permite que os 
aparelhos fiquem ligados durante as aulas. A Escola não se responsabiliza por danos ao 
aparelho nem perda dele.

O uso de celulares no campus da Educação Infantil e no Ensino Fundamental I é 
proibido devido ao fácil acesso à itens não apropriados na internet.
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Annex I: Política de Proteção à Criança 
“A educação e a instrução das crianças estão entre os atos mais meritórios 

da humanidade e atraem a graça e o favor do Todo-Misericordioso, pois 
a educação é o indispensável fundamento de toda a excelência humana e 

permite ao homem ascender às alturas da glória eterna.” Abdu’l-Bahá

Introdução 

O bem-estar da criança é essencial para a realização acadêmica e o sucesso holístico.

Todo aluno têm direito a um ambiente seguro, acolhedor e fomentador. A Escola das 
Nações se empenha em criar um ambiente que proteja o bem-estar integral do estudante 
e aperfeiçoe seu crescimento e desenvolvimento. Abraçamos a diversidade de origem e de 
cultura representada em nossa comunidade escolar. Adotamos medidas ativas não apenas 
no sentido de preservar os direitos do aluno, como também de auxiliá-lo a entender esses 
direitos e a encontrar apoio por meio de intercessores adultos.

A Escola das Nações subscreve a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, da qual o Brasil é signatário. Ademais, a Escola das Nações cumpre com a 
legislação estadual e federal e com as normas de bem-estar e proteção da criança [Child 
Protection Assurances] da AdvancED, nossa Agência Credenciadora internacional.

Nosso objetivo é manter um ambiente que proteja a criança, tanto pela prevenção contra 
o abuso infantil antes de ocorrer, quanto pela detecção precoce, intervenção e denúncia. 
Nossa estratégia consiste em assegurar que todo o corpo docente, terceirizados, 
professores iniciantes, estagiários, voluntários, assistentes pedagógicos, estudantes e pais 
entendam as questões relacionadas ao abuso e à negligência infantil e que estejam cientes 
de suas responsabilidades quanto à denúncia obrigatória, incluindo quando, como e a 
quem denunciar.

As informações contidas neste Manual de Pais e Alunos são apenas de cunho introdu-
tório, apresentando descrição resumida do conteúdo do nosso Manual de Proteção à 
Criança [Child Protection Handbook]. Os pais podem acessar o texto integral do Manual 
no Portal dos Pais no site da Escola.

Definição de Abuso Infantil e Negligência

Abuso infantil constitui “todo tipo de maus tratos físicos e/ou emocionais, abuso sexual, 
negligência, tratamento negligente, exploração comercial ou de outra natureza que 
resultem em danos reais ou potenciais à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento ou 
à dignidade da criança, no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou 
poder.” (Organização Mundial da Saúde).

Negligência é a omissão persistente em atender às necessidades físicas ou psicológi-
cas básicas da criança, que possa resultar em comprometimento grave à saúde ou ao 
desenvolvimento.

O educador, por ter, ao longo do tempo, oportunidade de observar e interagir com as 
crianças, está em posição privilegiada para reconhecer quando ela precisa de auxílio e 
proteção. Portanto, é obrigação dele identificar a criança que precisa de auxilio e proteção 
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e assegurar que ela e a família usufruam os serviços necessários para remediar 
qualquer situação que constitua abuso infantil e negligência.

Denúncia e Notificação

Membros da equipe escolar, ao ter ciência de um aluno que apresente sintomas ou 
características indicativas de que possa se tratar de uma criança que apresenta com-
portamentos de risco, como depressão, lesão autoinfligida, abuso de substâncias, uso 
prejudicial da internet, ou bullying devem notificar ao coordenador e ao orientador 
educacional.

Todo membro da equipe escolar deve, por obrigação, notificar suspeitas de incidentes 
de abuso infantil e negligência, caso tenha motivo razoável para crer que a criança 
tenha sofrido, venha sofrendo, ou possa vir a sofrer abuso ou negligência.

Em consonância com a legislação brasileira, a Escola das Nações denuncia indícios 
ou suspeitas de abuso infantil e negligência às autoridades competentes. A denúncia e 
o acompanhamento de qualquer indício ou suspeita de abuso infantil ou negligência 
procederá de acordo com as disposições da Política de Proteção à Criança da Escola 
das Nações e da legislação local e federal.

Ao se deparar com sinais de abuso, negligência ou comportamentos de risco, o 
membro da equipe escolar deve, por obrigação, encaminhar denúncia às pessoas/
órgãos abaixo relacionadas(os) - não necessariamente na ordem apresentada.

• Orientador Educacional
• Coordenador
• Diretora Executiva
• Conselho Tutelar local (dependendo da gravidade)
• Consulado (caso envolva pessoa de nacionalidade estrangeira)

Código de Conduta

O Manual de Proteção à Criança da Escola das Nações contém o Código de Conduta 
para funcionários da Escola. Segue abaixo uma relação parcial extraída do Código 
de Conduta sobre a postura a ser adotada pelos funcionários. Todo funcionário deve 
assinar esse Código de Conduta no ato da contratação.

A transparência é o conceito fundamental que rege a segurança da comunicação 
com as crianças. As comunicações eletrônicas por meio da rede da Escola ou de suas 
plataformas estão sujeitas a monitoramento. As etapas a seguir podem reduzir o risco 
de comunicações privadas ou de outra forma inadequadas entre pais, administradores, 
professores, funcionários, voluntários e menores na Escola das Nações.

• É vedada a comunicação entre docentes, membros da equipe (incluindo 
voluntários) da Escola das Nações e menores, fora do âmbito da relação 
profissional ou de voluntariado (professor, técnico, anfitrião etc.).

• Trocas de e-mail e de mensagem on-line entre um menor e uma pessoa 
que atua em nome da Escola devem ser efetuadas por meio do endereço 
eletrônico da Escola.

• Docentes, funcionários, voluntários e todos os que atuam em nome da 
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Escola das Nações devem
• jamais se engajar em comunicações privativas com as crianças, por 

meio de mensagem de texto, e-mail, Facebook, Twitter, outros meios 
eletrônicos ou mídias sociais afins;

• jamais permanecer a sós com crianças ou jovens durante as atividades 
escolares, sem que outro adulto seja notificado;

• sempre manter limites físicos adequados, tocando a criança (quando 
necessário) de forma adequada, pública e não sexualizada;

• jamais falar com uma criança ou um jovem de maneira sexualizada ou de 
outra forma inadequada;

• jamais sujeitar a criança ou o jovem a qualquer abuso físico ou 
emocional, como bofetada, palmada, sacodida, tapa, humilhação, ameaça 
ou degradação;

• jamais dar carona a uma criança desacompanhada, a menos que seja o(a) 
próprio(a) filho(a).

Manual de Proteção à Criança 

O Manual de Proteção à Criança [Child Protection Handbook] da Escola das Nações, 
disponível no Portal dos Pais no site, apresenta procedimentos que corpo docente, 
pessoal de apoio, voluntários, diretoria, contratados, consultores e alunos devem 
seguir, para minimizar ameaça de abuso infantil na Escola e dar resposta rápida e 
efetiva, caso qualquer forma de abuso seja observada, suspeitada ou denunciada.

Parcerias

Para assegurar o cumprimento dos procedimentos descritos no Manual de Proteção à 
Criança, a Escola conta com orientação dos seguintes assessores - agências governa-
mentais, funcionários e instituições.

• Assessor Jurídico da Escola
• Conselho Tutelar local
• Enfermeira da Escola
• Bombeiros
• UTI Life
• Encarregado de Segurança Regional da Embaixada Americana

Documentação de Arquivo, Armazenamento e Comunicação 

Todos os aspectos de documentação e armazenagem de documentos referentes a 
incidentes de abuso e negligência são confidenciais. A Escola cumpre com a legislação 
local, federal e internacional, bem como com as orientações dos assessores jurídicos 
da Escola e do Conselho Tutelar local. Tanto a legislação quanto a política da Escola 
preveem a forma em que os registros devem ser guardados e quais informações devem 
ser obrigatoriamente comunicadas à próxima escola, com base nas exigências legais e 
na responsabilização pela omissão.

Os pais devem indicar sua concordância com esses requisitos de documentação, 
armazenagem e comunicação no momento da assinatura do contrato de admissão.
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Referências

A Escola das Nações cumpre com todas as obrigações locais, nacionais e internacio-
nais relacionadas à proteção da criança.

Os documentos relacionados a seguir abordam questões significativas relativas ao 
abuso infantil e à negligência, bem como à responsabilidade inerente de proteger a 
criança das diversas formas de abuso e negligência. 

• Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal No 
8.069/1990)

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal No. 
9.394/1996)

• Constituição Federal do Brasil 
• Lei Orgânica do Distrito Federal 
• Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto No 99.710/1990)
• Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto Federal 

No 562/1992)
• Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Decreto Federal No 591/1992)
• Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto Federal No 

678/1992)
• Estatuto da Primeira Infância (Lei Federal No 13.257/2016)
• Plano Nacional de Educação – PNE (Lei No 13.005/2014)
• Lei sobre Bullying (Lei Federal No 13.185/2015)
• Leis sobre Bullying (Leis Distritais No 4.824/2012, 4.837/2012 e 

5.267/2013)

Para outras informações sobre como a Escola trata e denuncia incidentes de abuso 
e negligência infantil, consulte o Manual de Proteção à Criança [Child Protection 
Handbook ] no Portal dos Pais 
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Recados

Os pais/responsáveis que precisem mandar recados aos filhos devem fazê-lo até as 
14h30, para que a equipe tenha tempo hábil de dar o aviso.

21.11 Comportamento Durante as Refeições
Os alunos são orientados a apresentar bons modos, cortesia e respeito em todos os 
momentos, especialmente no horário das refeições. A nutricionista escolar acompanha 
a alimentação dos estudantes, oferece cursos e atividades que reforçam a importância 
de uma alimentação balanceada e saudável.

21.12 Aniversários

Educação Infantil e Grade 1

No dia do aniversário da criança, sugerimos que os pais/responsáveis registrem esse 
fato na Agenda e enviem um objeto ou foto dela que possa ser compartilhado com 
o grupo no momento da rodinha (exemplos: roupa de bebê, brinquedo predileto, 
foto em família etc.). Esse será um dia especial para a criança, já que a data será 
comemorada em sala de aula com os amigos e os professores. Lembramos que esse 
evento é interno.

Além dessa celebração, ao final de cada mês, a Escola providenciará um bolo para a 
comemoração. Não é permitida a presença de familiares nem de outros convidados 
nesse momento de celebração interna.

Convites para festas de aniversário que acontecerão em casa de aluno ou em outro 
local poderão ser enviados na Agenda desde que todos da sala sejam convidados. Se 
a família desejar convidar somente alguns estudantes, os convites não poderão ser 
colocados na Agenda pelo professor.

É importante salientar que bolos de aniversário, ou qualquer outro tipo de lanche, não 
serão permitidos devido a alergias ou restrições alimentares.

Em casos de celebrações fora da Escola, logo após o horário das aulas, pedimos 
que os familiares entrem em contato com a secretaria do segmento para receber as 
orientações devidas.

A secretaria escolar fornece lista de contatos telefônicos apenas dos alunos da sala do 
aniversariante.

Nenhum alimento, presente ou outros itens devem ser enviados para ser distribuídos 
entre os alunos.

Grades 2-12

Não é permitida a comemoração formal de aniversários nem outro tipo de festa nas 
dependências da Escola, com exceção das promovidas pela Instituição.

Para os alunos dos Grades 6 a 12, pequenas comemorações podem ocorrer no 
refeitório durante o horário de almoço com a presença de todos os colegas da turma e 
sem os familiares. Para os estudantes dos Grades 2 a 5, a comemoração pode acontecer 
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nas salas de aula. É importante salientar que bolos de aniversário, ou qualquer outro 
tipo de lanche, não serão permitidos devido a alergias ou restrições alimentares.

Convites para festas de aniversário que acontecerão em casa de aluno ou em outro 
local poderão ser enviados na Agenda desde que todos da sala sejam convidados. Se a 
família desejar convidar somente alguns alunos, os convites não poderão ser colocados 
na Agenda pelo professor.

Os alunos não poderão sair da Escola em grupo para comemoração de aniversário em 
outro local durante o horário de aula. Dos Grades 2-5, caso algum pai queira pro-
videnciar o transporte aos convidados para o local da festa de seu filho, logo após a 
aula, esse procedimento será de sua inteira responsabilidade. Lembramos que, nesse 
caso, todos os estudantes deverão estar autorizados pelos pais. O pedido para essa 
autorização deverá ser enviado juntamente com o convite pelos pais do aniversariante. 
A Escola não se responsabiliza em fornecer formulários nem organizar a saída.

A Secretaria Escolar fornece lista de contatos telefônicos apenas dos alunos do ano do 
aniversariante.

22.13 Formatura e Cerimônias de Transição
Todas as cerimônias de formatura e eventos de transição são agendadas no início do 
ano letivo e não podem ser alterados após a data definida.

Grade 1

De acordo com a Lei 11.274/2006, o Grade 1 passou a fazer parte do Ensino 
Fundamental. O evento da formatura cede lugar ao Projeto de Transição. Várias 
atividades são cuidadosamente planejadas para que as crianças possam conhecer o 
novo campus e se adaptar a ele. O acantonamento, quando todos os alunos passam 
a noite no novo campus, as visitas às novas salas de aula e aos parques, os almoços 
no refeitório da sede são exemplos de atividades que facilitam o ritual de passagem. 
São, sem dúvida, momentos de celebração não somente das conquistas pedagógicas 
dos alunos, mas, também, das amizades construídas. Agradecemos aos pais e aos 
professores a dedicação durante essa fase tão especial na vida da criança.

Grades 9 e 12

A formatura é um dos momentos mais significativos na vida do aluno e celebra a 
culminância de um ciclo de aprendizagem de sucesso. Tanto a cerimônia do Grade 9, 
que marca o término do Ensino Fundamental, quanto a formatura do Grade 12 são 
eventos pedagógicos extremamente importantes, partes vitais do programa escolar. São 
momentos de celebrar conquistas acadêmicas, desenvolvimento de caráter, amizades, 
relacionamentos com os professores e expressão de profunda gratidão aos pais/respon-
sáveis que, com dedicação e sacrifício, fizeram essas oportunidades possíveis.

Sempre se cria um comitê de pais/responsáveis para planejamento de ações - como 
pagamento de taxa mensal para custear os eventos, bake sales, rifas, talent show - que 
ajudarão na organização da festa (aluguel, bufê, convites, segurança etc.).
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O comitê é responsável por organizar reuniões periódicas com os demais pais/ res-
ponsáveis e mantê-los informados. A Escola providencia um coordenador ou uma 
orientadora para acompanhar e ajudar nas decisões.

Um dos pontos positivos de haver adultos apoiando esse processo é oferecer modelos 
para os jovens, em ações e não em palavras, e mostrar que a celebração pode ser 
maravilhosa sem o uso de estimulantes artificiais. 

Geralmente, fazemos a comemoração de formatura dos alunos do Grade 12 na Escola. 
As famílias podem planejar uma celebração adicional fora do campus depois da 
solenidade de formatura.

De acordo com as leis nacionais e com o Regimento Escolar, não é permitido servir 
bebidas alcoólicas a menores na Escola nem em estabelecimento que funcione como 
extensão dela. Essa restrição inclui formaturas e demais eventos.

22.14 Associação de Pais e Mestres (APM)
Os propósitos da APM são os seguintes.

• Apoiar os objetivos da Escola por meio do serviço voluntário, das 
atividades destinadas a angariar fundos para eventos e da criação de mais 
oportunidades educacionais para os estudantes.

• Organizar eventos sociais aprovados pela Assembleia e pela Diretoria da 
EdN, com vistas a beneficiar a vida de todos os membros da comunidade 
escolar e enriquecê-la.

• Facilitar e fortalecer a comunicação entre os membros da comunidade 
escolar em cooperação com a administração da Escola das Nações.

• Desenvolver relação cooperativa entre os pais, os estudantes, os 
professores e a administração da Escola das Nações.

22.15 Pais Colaboradores
No início do ano letivo, os pais elegem um pai colaborador que será responsável por 
promover e enriquecer a parceria entre Escola e família, engajando-se em projetos e 
atividades socioeducativas e facilitando a comunicação mais efetiva entre as partes. 
Ele estará em constante contato com os demais pais da turma, participará dos planos 
estratégicos para a melhoria da Escola apoiando-os e buscando maneiras de auxiliar 
a Instituição nos seus esforços para criar um ambiente cada vez mais favorável à 
aprendizagem.

Todos os pais membros da Escola das Nações são considerados candidatos a essa 
posição, e a eleição é realizada sem nenhuma forma de campanha. Todos são 
convidados a votar em um representante por turma, e a reeleição seguida só é 
permitida uma única vez para possibilitar que outros pais participem do processo. A 
administração da Escola se reserva o direito de fazer exceções a essa regra.

A eleição do pai colaborador geralmente acontece durante as primeiras semanas do 
ano letivo, no primeiro encontro de pais/responsáveis – Casa Aberta – Open House 
- para o qual todos são convidados. O pai colaborador é eleito com os seguintes 
objetivos.
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• Representar a turma pela qual foi escolhido, encaminhando sugestões 
ao coordenador de cada segmento, sendo o elo de fortalecimento das 
relações entre família e Escola.

• Trabalhar de forma proativa e ética na busca de soluções aos desafios e 
aos problemas que afetem a Escola, dando retorno à equipe administra-
tiva sempre que necessário.

• Colaborar para o cumprimento da Missão da Escola.
• Participar de reuniões com os coordenadores sempre que houver 

demanda, ou solicitá-las.
• Estimular os demais pais a apoiar a Escola, mantendo atitudes positivas 

em relação às iniciativas da Instituição.

Além dessas atribuições, contamos com a colaboração nas seguintes áreas. 

Eventos

• Participação na organização e na divulgação dos eventos da Escola 
(aniversário da Escola, Festival das Nações, Festival das Luzes, Festa 
Junina, Festa da Família, Dia do Estudante, Dia dos Professores)

Educação Continuada

• Indicação de palestrantes para o Ciclo de Palestras noturnas, com temas 
de interesses diversos que promovam enriquecimento e crescimento para 
alunos, familiares e funcionários.

Participação em Comitês da Escola

• Amigos da Biblioteca, para promoção da leitura e da cultura
• Amigo Voluntário com ênfase na promoção da unidade na comunidade
• Acolhimento das novas famílias da EdN para recepção e entrosamento 

dos novos membros à comunidade de pais

Acredita-se que Escola e Família devam estar sempre comprometidas com a formação 
da cidadania.
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Anexo II: Código de Conduta Oficial da Associação de 
Escolas Americanas no Brasil (AASB)
Competições, apresentações, torneios e demais eventos e atividades escolares estão 
abertos a todos os alunos das escolas associadas.  Os participantes têm o direito 
de atuar, socializar-se e se divertir em um ambiente seguro e protegido segundo as 
melhores tradições esportivas. Para que esses objetivos sejam alcançados, a AASB 
criou um Código de Conduta que todos os alunos participantes e espectadores devem 
cumprir. O cumprimento desse Código é obrigatório, também, para os participantes 
e espectadores de escolas que não fazem parte da AASB e que são convidados. Cada 
escola é responsável por levar ao conhecimento dos excursionistas este Código antes 
de eles chegarem ao local do evento. Para garantir que todos aproveitem a experiência 
promovida pela AASB, este assunto é levado muito a sério, e quaisquer violações serão 
tratadas de acordo com o explicitado.

Alunos Participantes das Atividades da AASB 

A AASB tem a convicção de que representar a sua escola é uma honra e um privilégio. 
Por alimentar essa convicção, condutas e comportamentos apropriados e esperados 
precisam ser seguidos em todos os momentos. Todo aluno que escolher participar de 
uma atividade extracurricular da AASB, de qualquer natureza, será obrigado a seguir 
as diretrizes do Código de Conduta descritas a seguir.

Será de responsabilidade dos funcionários e da administração das escolas-membro da 
AASB aplicar essa política de forma justa e coerente em todas as atividades extracur-
riculares promovidas. A intenção desta política é incentivar competências positivas de 
tomada de decisão, promover e garantir a tradição e o orgulho que todas as escolas-
-membro têm de seus alunos e da instituição.

Os estudantes serão responsabilizados perante o Código de Conduta da AASB, bem 
como a política de Código de Conduta específica da sua escola. Violações podem levar 
à suspensão de todas ou de parte das atividades da AASB.

O Código de Conduta deve ser assinado antes de o aluno ser autorizado a participar. 
Será mantido em arquivo e ficará em vigor durante o ano letivo.

Alunos Espectadores nas Atividades da AASB

Os alunos que desejam participar de um evento da AASB realizado fora de sua escola 
precisam receber permissão, com pelo menos uma semana de antecedência, da admi-
nistração de sua escola. A escola anfitriã se reserva o direito de determinar a admissão 
em eventos com base nas próprias políticas e nas da AASB, quanto ao espaço, 
supervisão etc.

Os estudantes espectadores devem respeitar todas as normas da escola anfitriã; 
organizar a própria hospedagem, o transporte e a alimentação e ser acompanhados por 
um dos pais ou responsáveis legais designado. O estudante espectador também deve 
estar em total conformidade com o Código de Conduta da AASB e tê-lo assinado antes 
de ser autorizado a viajar para o evento. Qualquer aluno visitante não participante 
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que não cumprir com os critérios acima, ou não seguir as políticas da AASB, pode ser 
convidado a se retirar do evento.

Comportamento

A conduta de todos os alunos envolvidos em atividades da AASB será do mais alto 
nível antes, durante e depois das práticas, das apresentações, das atividades e das 
competições.  Os estudantes que não representarem sua escola de forma adequada 
estarão sujeitos a medidas disciplinares. O comportamento responsável será observado 
em todos os momentos. Seguem ações que se esperam dos alunos.

• Participar de cerimônias de premiação
• Torcer adequadamente
• Recolher a própria sujeira e manter a escola anfitriã limpa e arrumada
• Não usar matracas
• Respeitar todas as regras adicionais estabelecidas pela escola anfitriã
• Exercer o autocontrole
• Respeitar as decisões dos responsáveis, sem fazer gestos nem discutir
• Vencer com humildade, perder com dignidade e participar com respeito

Observações 

Todos os alunos devem cumprir com as expectativas de comportamento de sua escola. 
A AASB espera que a escola tome as medidas disciplinares que considerar adequadas 
dentro de seus requisitos, além das ações descritas abaixo.

Os organizadores do evento têm o poder de tomar medidas disciplinares necessárias 
para manter a integridade do evento, a segurança e o bem-estar dos participantes, 
utilizando o código de conduta da escola anfitriã como um guia. Essas ações serão 
tomadas pela comissão disciplinar conforme definido abaixo.

Violações Graves
Violações graves se referem a tudo o que põe em risco a saúde e a segurança dos par-
ticipantes da AASB, que incluem, mas não estão, necessariamente, limitadas a ações 
envolvendo álcool, tabaco, drogas, roubo, vandalismo e agressão física.

Violações Menores
Violações menores são quaisquer comportamentos inadequados, que incluem mas não 
estão limitados a:

1. Palavrões: O uso de palavrões (em qualquer idioma) não será tolerado.  
Observação: podem ser admitidas exceções em eventos forenses e de 
teatro, em que linguajar ligeiramente inapropriado seja componente 
inerente e necessário de uma apresentação aprovada.

2. Violações da Política de Toque de Recolher e de Campus Fechado: 
Todos os alunos devem respeitar o toque de recolher estabelecido. 
Nenhum deles está autorizado a deixar o local do evento sem a permissão 
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do representante da sua escola.  Os alunos não poderão entrar em 
dormitórios que não sejam os seus.

Consequências
Os estudantes que não representarem sua escola de forma adequada, demonstrando 
inadequação de conduta, estarão sujeitos a medidas disciplinares.  Isso pode resultar 
em suspensão ou expulsão do evento, conforme determinado por patrocinadores, 
acompanhantes, diretores esportivos, administrador da escola anfitriã e/ou de seu 
representante.

Qualquer violação do Código de Conduta da AASB será relatada ao coordenador do 
evento da escola anfitriã, que, então, notificará seu diretor ou pessoa delegada.

Comissão Disciplinar:  O administrador da escola anfitriã e/ou pessoa delegada 
convocará uma comissão disciplinar especial quando ocorrer uma violação do 
Código de Conduta da AASB.  A comissão será composta pelo acompanhante/
treinador/diretor esportivo do(s) aluno(s) envolvido(s), pelo administrador da escola 
anfitriã ou pela pessoa designada adicional e/ou um (1) representante de cada escola 
para eventos que tenham até 8 (oito) escolas ou, quando mais de oito (8) escolas par-
ticiparem, 50% do número de escolas participantes mais uma (1) escola.

Processos adicionais 

• O administrador da escola anfitriã, ou a pessoa designada, convocará 
uma comissão e escolherá os membros quando mais de 8 (oito) escolas 
estiverem participando.  O administrador da escola anfitriã atuará como 
presidente da comissão disciplinar e terá plenos direitos de voto. 

• A comissão ouvirá todos os fatos a respeito da violação do Código de 
Conduta da AASB.  O(s) aluno(s) comparecerá(ão) perante a comissão 
para que possam relatar sua versão do caso.

• Depois de todos os fatos terem sido apresentados, a comissão proferirá 
uma decisão.  Cada membro terá um voto.

A comissão terá a autoridade para tomar as seguintes decisões.

Violações Graves

1. O cometimento de Violações Graves resultará na suspensão imediata 
do evento, e o aluno será enviado para casa assim que razoavelmente 
possível, o que será feito às custas dos pais.

• Na primeira ocorrência desse comportamento, o estudante será 
suspenso de todos os eventos promovidos pela AASB por pelo menos 
um semestre inteiro, a contar da data da conclusão do evento atual. 
Essa penalidade também incluirá a suspensão desse evento para o ano 
seguinte, independentemente de quando ele for realizado.

• Na segunda ocorrência desse comportamento, o aluno também será 
suspenso de todos os eventos promovidos pela AASB por um período 
mínimo de um ano civil completo, contado a partir da conclusão do 
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evento atual.  Essa penalidade incluirá a suspensão do mesmo evento 
para o ano seguinte, independentemente de quando ele for realizado.

A única exceção a esta política deve ser no caso de violação grave do Código de 
Conduta pelo estudante ocorrer tarde o suficiente que não permita tempo para 
enviá-lo para casa.  Nesse caso, o aluno será colocado em suspensão imediata no 
local e lhe será negada qualquer participação na atividade ou jogo a ser praticado até 
o final do evento.

Os seguintes procedimentos serão seguidos no caso de um estudante ser enviado 
para casa.

1. O administrador da escola anfitriã ligará para o diretor da escola 
de origem do aluno para notificá-lo de que um dos estudantes será 
enviado para casa por causa de uma violação grave. O diretor da escola 
de origem se responsabilizará por assegurar que um dos administra-
dores da escola de origem, ou uma pessoa designada, acompanhará o 
aluno desde o local do evento até a estação rodoviária ou o aeroporto 
designado e, posteriormente, ao longo da sua viagem para casa.

2. O administrador da escola anfitriã e o diretor da escola de origem 
entrarão em contato com os pais do aluno, e/ou responsáveis legais, 
antes do início da viagem e lhes dirão por que o filho está sendo enviado 
para casa.

3. O administrador da escola anfitriã, ou a pessoa designada, assim que 
possível, irá informá-los de todos os arranjos de viagem. Os pais e/ou 
responsáveis serão responsáveis por fazer os arranjos necessários para se 
encontrarem com o aluno em seu retorno à cidade de origem.

4. Os pais serão responsáveis por todos os custos associados à viagem do 
estudante bem como todos os custos da pessoa que o acompanhará 
para casa. Isso inclui custos como tarifas de táxi, ônibus ou alteração ou 
compra de passagem de avião, hospedagem no trajeto se necessário etc.

5. O administrador da escola anfitriã fornecerá um resumo de uma página 
a respeito da violação do Código de Conduta e da reunião da Comissão 
Disciplinar, certificando-se de que todos os fatos apresentados e 
medidas tomadas pela comissão disciplinar foram incluídos. O resumo 
será assinado pelo administrador da escola anfitriã e enviado com o 
aluno que voltará para casa. O administrador da escola anfitriã guardará 
uma cópia do resumo para consulta futura, se necessário.

6. O aluno que está sendo enviado para casa será responsável por garantir 
que o administrador da sua escola receberá a carta quando chegar.

Violações Menores

Violações menores resultarão em pena mínima em que o aluno receberá suspensão 
de um jogo em eventos esportivos ou suspensão de meio dia para eventos não 
esportivos.
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Observação:  A comissão disciplinar pode, dependendo da gravidade da infração, atribuir 
uma punição mais grave.

Processo de Recurso

O estudante e seu pai/responsável terão direito de recorrer de uma suspensão das 
atividades da AASB, notificando a administração da sua escola, por escrito, no prazo de 
cinco (5) dias úteis após a notificação da decisão.  Se a notificação por escrito não for 
recebida dentro de 5 (cinco) dias úteis, o direito de recurso terá sido perdido.

A decisão final será determinada pelos administradores da AASB na próxima reunião 
agendada.

Assinaturas

O aluno não pode participar de evento da AASB até que um formulário tenha sido 

assinado por ele e pelos pais/responsáveis e esteja arquivado em sua escola.
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Anexo III - Programa After School e School Teams
A Escola das Nações oferece os programas After School e School Teams para os estudantes 
do Nursery II ao 12º Ano. Com o objetivo de enriquecer o programa curricular regular, 
esses programas proporcionam ao aluno a oportunidade de explorar diversas habilidades 
nas áreas de seu maior interesse. Os estudantes optam entre atividades recreativas, equipes 
esportivas, artes, enriquecimento acadêmico e cultural sob a orientação de profissionais 
qualificados.

Os programas centram-se no desenvolvimento do aluno como um todo fisicamente, emo-
cionalmente e moralmente. São projetados para apoiar e enriquecer a missão e os valores 
educacionais ao estender as experiências de aprendizagem dentro e fora de sala de aula.

1.0 Matrículas e Alterações ou Cancelamento de Atividades de After School
Oferecida exclusivamente aos estudantes matriculados na Escola das Nações, a matrícula 
nas atividades dos programas After School (Nursery II ao Grade 8) e School Teams 
(Grades 9 a 12) pode ser feita ao longo de todo o ano letivo. Os alunos também podem 
cancelar atividades do After School ou se inscrever na lista de espera no portal de 
matrícula da Escola.

Ao longo do ano letivo, é cobrada, por atividade do programa After School, dez mensali-
dades, com vencimentos nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 
fevereiro, março, abril, maio e junho como previsto no formulário de inscrição. Esses 
valores não são cobrados para as atividades do programa School Teams.

As mensalidades não cobrem despesas com atividades de encerramento, como traje de 
apresentação, faixas etc. Esses custos serão informados pela equipe de coordenação ao 
longo do ano letivo.

Para o bom desempenho das atividades, solicitamos que elas não sejam interrompidas. 
Os pais /responsáveis devem marcar uma reunião com a equipe do After School, caso 
queiram conversar pessoalmente com os professores do programa.

O cancelamento de atividades de After School pode ser feito a qualquer momento. 
Entretanto, se o cancelamento for feito depois do dia 20, haverá cobrança integral da 
mensalidade referente ao próximo mês.

2.0 Horário das Atividades
As atividades oferecidas no campus da educação infantil são desenvolvidas das 15h30 às 
16h20.

As atividades oferecidas no Campus Sede para os alunos em Grades 2 a 5, são desenvol-
vidas das 15h15 às 17h15. O primeiro tem início às 15h15, e o segundo começa às 16h30. 
Alunos que fazem atividades que iniciam às 16h30 devem, obrigatoriamente, estar matri-
culados em uma atividade no primeiro horário ou ser supervisionados por um membro 
adulto da família.
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As atividades oferecidas no Campus Sede para os alunos em Grades 6 a 8, são desenvol-
vidas das 16h15 às 17h15. Os alunos deverão aguardar em espaço designado no início do 
ano letivo, ou participar de outras atividades pedagógicas oferecidas no primeiro período.

As atividades oferecidas no campus da sede para os alunos dos Grades 9 a 12 são desenvol-
vidas das 17h15 às 18h30. Os alunos devem aguardar na área designada ou participar de 
outras atividades pedagógicas.

O cronograma completo de atividades, como mais informações sobre cada uma delas, 
encontra-se no site da Escola e no portal de matrícula da Escola.

Os responsáveis pelos estudantes têm 15min de tolerância para buscá-los após o término 
da atividade, sob penalidade da cláusula 15 do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais.

3.0 Normas de Conduta
Serão observadas todas as normas e medidas previstas no manual do aluno para o horário 
regular de aulas. Estudantes que apresentarem um comportamento inadequado serão 
desligados compulsoriamente pelo Coordenador por período determinado.

4.0 Uso dos Uniformes
O uso do uniforme de treino estabelecido pela equipe de coordenação é obrigatório em 
todas as atividades.

5.0 Saída para Treinos, Jogos e Competições
No ato da matrícula, os responsáveis pelos alunos devem preencher e assinar formulário 
que autoriza a saída do aluno, acompanhado de profissionais da Escola, para treinos, jogos 
e competições fora da Instituição ao longo do ano letivo. A Escola se compromete em 
avisar antecipadamente os responsáveis pelos alunos sobre esses eventos.

Os treinos do futebol masculino e feminino podem ocorrer no campo de futebol da 
Educação Infantil (chácara). Nessas ocasiões, os estudantes sobem todos juntos, acom-
panhados pelo técnico. Todos os alunos devem estar prontos 5 minutos antes da hora 
marcada para o início dos treinos. Todos, obrigatoriamente, devem retornar juntos ao 
câmpus da sede ao final do treino.

Os alunos devem subir para o outro câmpus levando apenas o material de treino. Livros, 
cadernos e mochilas são deixados na sede.

6.0 Cancelamento de Aulas
Os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail e/ou telefone em caso de cancela-
mento de aulas por motivo de doença ou força maior que impossibilite a realização da(s) 
atividade(s).
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O cancelamento de atividades por intempéries climáticas como forte chuva e seca fica a cargo 
da Coordenadora de After School, juntamente com o professor responsável, ou por orientação 
das autoridades responsáveis. Os pais serão informados por e mail.

7.0 Faltas
Alunos que não comparecerem às atividades em que são inscritos estão sujeitos à cobrança 
relativa ao(s) curso(s) até o momento em que o responsável cancelar a(s) matrícula(s) via 
portal, observando o período de alterações. O pagamento precisa ser feito mesmo se os alunos 
não participam das atividades em que estão matriculados.

Alunos com mais de 3 faltas consecutivas sem justificativa estarão sujeitos a ter a matrícula 
cancelada pela equipe de coordenação.

É responsabilidade dos pais/responsáveis informar à coordenação quando o estudante vier à 
Escola, mas não comparecer à atividade dos programas.

Durante a semana de provas, a presença de alunos dos Grades 6 ao 12 às atividades é 
facultativa.

8.0 Encerramentos e Eventos
Ao final de cada semestre, a equipe de coordenação organiza eventos comemorativos como 
troca de faixa, apresentações artísticas e aulas abertas para integração entre pais e filhos.

Lembramos que os valores das mensalidades não cobrem despesas com atividades de encer-
ramento, como traje de apresentação, faixas etc. Esses custos serão informados pela equipe de 
coordenação ao longo do ano letivo.
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