
POLÍTICA DE MATRÍCULAS DA ESCOLA DAS NAÇÕES 

DIVERSIDADE 

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

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 Pedagógicos e Orientadores 
Educacionais dos segmentos envolvidos e um seleto grupo de representantes dos professores. 

TERMOS E CONDIÇÕES 

O Departamento de Admissões só processa os requerimentos após receber todos os formulários e a 
documentação requerida. Preenchendo o Formulário de Inscrição para Matrícula, os pais e/ou 
responsáveis estarão 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 seu 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. A Admissão é baseada em: a) vagas no ano e turma para os quais 
o candidato contempla os requisitos, b) formulário de inscrição preenchido, c) histórico escolar do 
candidato, d) resultado das avaliações conforme requerido pelo Comitê de Admissão.  

As avaliações são usadas para determinar: 

* a habilidade da Escola em satisfazer as necessidades educacionais do candidato;
* o potencial do candidato em se beneficiar dos serviços educacionais disponíveis. 

CRITÉRIO DE ADMISSÃO 

As inscrições para Admissão são consideradas levando-se em conta o seguinte. 
§ Preenchimento e entrega de toda a documentação exigida 

o O histórico escolar oficial do candidato e uma carta de recomendação ou de referência
devem acompanhar todos os requerimentos.

§ Preencher os requisitos de idade-ano/série / faixa-etária. 
§ A partir do 5° Ano, os candidatos devem ter proficiência em inglês em nível A2 baseada no teste 

CEFR (Common European Framework of Language Reference).  
§ Candidatos do 6º ao 8º Ano devem ter proficiência em inglês em nível B1 baseada no teste CEFR 

(Common European Framework of Language Reference);  
§ Candidatos do 9º Ano devem ter proficiência em inglês em nível B2 baseada no teste CEFR 

(Common European Framework of Language Reference); 
o Resultados de testes adicionais (redação, exames do MAP)



§ Currículo escolar do Ensino Médio. 
o A Escola das Nações não concede crédito para a graduação sem um histórico escolar do

Ensino Médio completo.

Caso não haja vaga suficiente para todos os candidatos qualificados, será considerado o seguinte. 

§ Se o candidato é um aluno retornando de um programa de estudos no exterior (intercâmbio);  
§ Se o candidato é irmão de um aluno já matriculado; 
§ Se o candidato é filho de diplomata, ex officio e/ou de funcionário de organizações internacionais; 
§ Se o candidato é filho de um ex-aluno; 
§ Se a matrícula do candidato pode enriquecer a diversidade com relação a gênero, nacionalidade 

ou etnia. 

PROGRAMAS ACADÊMICOS – EQUIVALÊNCIA DE ANOS/SÉRIES & EXIGÊNCIAS DE IDADE 

Fase 

Sistema 
Brasileiro 

8 anos 

Sistema 
Brasileiro 

9 anos 

Ano/Série 
Equivalente 

nos EUA 

* Idade
Mínima para 

entrar no 
ano/na série 

Educação 
Infantil 

Maternal II Maternal II Nursery II 2 
Maternal III Maternal III Nursery III 3 

Jardim I Jardim I Pre-K 4 
Jardim II Jardim II Kindergarten 5 

Ensino 
Fundamental 

Jardim III 
** 1º Ano 

(ECE Câmpus) 
** Grade 1 

(ECE Câmpus) 
6 

1ª série 2º Ano Grade 2 7 
2ª série 3º Ano Grade 3 8 
3ª série 4º Ano Grade 4 9 
4ª série 5º Ano Grade 5 10 

Programa de 
Ensino Médio 
Internacional 

5ª série 6º Ano Grade 6 11 
6ª série 7º Ano Grade 7 12 

7ª série 8º Ano Grade 8 13 

8ª série 9º Ano Grade 9 14 

Ensino Médio 
Brasileiro 

9ª série 
10º Ano / 1º 

E.M 
Grade 10 15 

10ª série 
11º Ano/ 2º 

E.M 
Grade 11 16 

11ª série 
12º Ano / 3º 

E.M 
Grade 12 17 

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



PROGRAMAS ACADÊMICOS – NÚMERO DE ALUNOS POR SALA 

Ano/Série	   Por	  Turma	  

EDUCAÇÃO	  
INFANTIL	  

MATERNAL	  II	   12	  
MATERNAL	  III	   14	  
JARDIM	  I	   18	  
JARDIM	  II	   22	  
1°	  ANO	   25	  

ENSINO	  
FUNDAMEN

TAL	  I	  

2°	  ANO	   25	  

3°	  ANO	   25	  

4°	  ANO	   25	  

5°	  ANO	   25	  

ENSINO	  
FUNDAMEN

TAL	  II	  

6°	  ANO	   25	  

7°	  ANO	   25	  
8°	  ANO	   25	  

9°	  ANO	   25	  

ENSINO	  
MÉDIO	  

1°	  ANO	   28	  

2°	  ANO	   28	  

3°	  ANO	   28	  

*A Direção da Escola determina a capacidade máxima de inscrições da Instituição.

NÚMERO DE ALUNOS ADMITIDOS 

A Escola segue a quantidade máxima de alunos por sala, que consta da tabela PROGRAMAS 
ACADÊMICOS – QUANTIDADE DE ALUNOS POR SALA. Não admite crianças acima do número 
máximo, a não ser que o fato de exceder esse número não tenha efeitos adversos para a Escola. 

DETERMINAÇÃO DO ANO/DA SÉRIE ESCOLAR 

O ano/a série escolar e o programa de avaliação de nível são baseados na promoção de um ano para 
outro/uma série para outra, no resultado de avaliações de nível e no desempenho escolar anterior. Os 
candidatos devem atingir os níveis de colocação requeridos para cada ano/série, incluindo a aprovação 
no ano/na série anterior. 

A colocação em um ano/uma série escolar do aluno que está sendo transferido de outra escola 
internacional, que utiliza um calendário acadêmico similar, dependerá primariamente da documentação 
do último ano aprovado/da última série aprovada e dos relatórios de seu desempenho satisfatório. Se o 
aluno estiver sendo transferido durante o ano letivo, de uma escola com sistema comparável, será 
avaliado, para que se determine se preenche os requisitos de nível de preparação para ingressar no 
mesmo ano/na mesma série escolar na Escola das Nações.  



Estudantes transferidos de um país cujo sistema escolar adota um calendário diferente do usado pela 
Escola das Nações continuarão no ano/na série que acabaram de completar. (Por exemplo: um aluno que 
completou o 7° Ano em dezembro em outro país (ou sistema escolar) permanecerá no 7° Ano na Escola 
das Nações pelo restante do ano letivo.) 

A decisão da Escola com relação à colocação do aluno é comunicada aos pais antes da aprovação e é 
considerada final. A continuidade da matrícula na Escola das Nações será baseada em aspectos 
acadêmicos, pessoais, comportamentais e sociais / emocionais do boletim escolar do aluno. 

A Escola das Nações se reserva o direito de negar matrícula, se o interesse ou as necessidades do aluno 
não puderem ser satisfeitos efetivamente pelos programas e pelos serviços da Instituição. É mandatório 
que o responsável do requerente forneça todas as informações de necessidades relevantes do seu filho 
quanto ao físico, psicológico e social e os respectivos diagnósticos. 

A admissão será adiada, se um ano/ uma série estiver completo/a. Nesses casos, o candidato será 
colocado em lista de espera. 

ADMISSÕES – LISTA DE ESPERA 

A Escola mantém uma lista de espera por pelo menos um semestre para cada etapa escolar. Quando 
surge uma vaga, esta é preenchida pela lista de espera, a não ser que haja alguma exceção. (Veja abaixo.) 

O Comitê de Admissões prioriza as listas de espera dos anos/das séries com base no critério abaixo. Se 
mais de um candidato cumprir o critério, a prioridade é dada aos candidatos de acordo com as datas em 
que seus formulários de requerimento preenchidos foram recebidos.  

Critério para colocação em ano/série escolar da lista de espera. 
• O candidato tem um irmão que está atualmente matriculado na Escola; é um ex-aluno ou filho de um

ex-aluno. 
• O candidato é um ex-aluno retornando de um programa de estudos no exterior. (Se a vaga tiver sido

reservada na Secretaria Escolar/Secretaria de Notas, antes da partida do aluno.) 
• Se o candidato é filho de diplomata, ex offico e/ou filho de um empregado de organização

internacional. 
• A diversidade no corpo discente é enriquecida pela matrícula do candidato no que se refere a gênero,

nacionalidade ou etnia. 
• A criança frequentou uma pré-escola que tem ligações com a Escola das Nações.
• De acordo com a Cláusula 39 do Acordo Coletivo de 2008, os empregados da Escola que tiverem

filhos que eles desejam que se matriculem. O corpo docente, independentemente do número de anos
na Escola, tem tantas vagas quanto a quantidade de filhos, dada a margem de vagas e a escolha dos
professores. (Os funcionários da área administrativa poderão matricular apenas um filho.).

Os alunos da lista de espera serão admitidos por ordem da data carimbada em seus requerimentos, 
quando e se surgir uma vaga no ano/na série escolar para a qual se candidataram e para a qual se 
qualificam. 

     DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA 

1. Cópia da Certidão de Nascimento
2. 2 Fotos (3x4)
3. Histórico Escolar
4. Boletim Escolar do último ano letivo (ou do mais recente, se o ano letivo ainda estiver em

andamento)



5. Carteira de Identidade do responsável
6. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável
7. Comprovante de residência do responsável (conta de telefone etc.)
8. Carta de referência para o aluno

Programa de Suporte Linguístico (ESL/EAL e PSL/PAL) 

Na Escola das Nações, o bilinguismo é promovido por meio de um programa de duplo idioma, no qual a 
instrução é dada em inglês e em português. Programas especialmente elaborados em inglês e em 
português estão disponíveis para os estudantes que necessitem de apoio instrucional adicional, para 
construir habilidades linguísticas básicas do 2° ao 4° Ano. Como parte do processo de admissão, os 
estudantes são avaliados, para determinar seu nível de proficiência em inglês e em português. Com base 
nessa avaliação, os alunos são encaminhados ao Programa de Inglês como Segunda Língua (ESL) ou ao 
Programa de Português como Segunda Língua (PSL). O Programa de PSL é oferecido do 2º Ano ao 12º 
Ano.  

AVALIAÇÕES ADMISSIONAIS 

a. A Escola deve receber a documentação requerida, que inclui boletins escolares do estudante e
comprovação de término do último ano letivo. Se o aluno estiver se candidatando para matrícula
depois do início do ano letivo, a Escola deverá receber o boletim mais recente do estudante.

Depois que o Departamento de Admissões receber os relatórios do aluno, a Instituição agendará
os testes para ele. Os testes são de natureza diagnóstica e utilizados para avaliar o nível geral do
estudante: competência em inglês, em matemática e em português. Os testes requerem,
aproximadamente, três horas para ser completados e são entregues consecutivamente.

Após analisar o resultado dos testes e com base nesse resultado, o Comitê de Admissões
determinará o ano/a série escolar em que o estudante será colocado, se há alguma
recomendação, requerimento, ou necessidade especial que deva ser resolvida antes de o aluno ser
admitido. Normalmente, os resultados das avaliações estarão disponíveis para os pais em três
dias úteis.

Solicita-se que os candidatos façam uma avaliação baseada no currículo (redação, solução de
problemas, interpretação de textos e matemática, no nível do ano/da série em questão).
Informações adicionais ou testes serão requisitados, caso necessário.

O candidato deve preencher os  requisi tos  de nível  para o devido ano/a devida série
escolar .

b. O Comitê de Admissão utilizará os resultados das avaliações, boletins anteriores e referências
como parte do processo de matrícula.

c. Sob a orientação dos Coordenadores das Seções, a equipe de professores para a qual o aluno está
se candidatando é responsável pela formulação e seleção dos testes e pela interpretação dos
resultados.

d. Os testes de matrícula são aplicados na Secretaria do prédio da sede.

e. Se um aluno estiver impossibilitado de vir ao câmpus para fazer os testes, eles poderão, a critério
do Coordenador da Seção, ser enviados por correio a um terceiro para que este os aplique.



	  

	  

f. Alunos que vivem no Distrito Federal devem fazer os testes de matrícula na Escola. 
  
g. Os alunos admitidos no 2º ao 4º Ano, que não sejam fluentes em inglês ou em português, são 

obrigados a fazer a matricula no Programa de Inglês como Segunda Língua (ESL) ou no 
Programa de Português como Segunda Língua (PSL). 

 
Notificação de Admissão 
 
No prazo de três dias úteis após a decisão da Escola pela matrícula, os pais serão notificados, por escrito, 
sobre o ano/a série escolar em que seu filho foi colocado e sobre os procedimentos para o pagamento das 
taxas. A matrícula do aluno será oficialmente efetuada após o pagamento integral de todas as taxas. 
 
Transferência de Alunos 
 
 
O pedido de transferência ou de requerimento de histórico escolar para outra Instituição deve ser feito 
pelos pais ou responsáveis do aluno. Os pais ou responsáveis devem informar a decisão ao Coordenador 
da Seção em que seu filho estuda e preencher os formulários de requerimento de transferência na 
Secretaria Escolar. Os pais ou responsáveis de alunos do 1º ao 12º Ano devem dar um prazo de trinta 
dias úteis para que o histórico escolar seja processado. As famílias são orientadas a dar início ao processo 
de transferência ao final de cada ano (ou semestre) letivo, para permitir a conclusão das provas e dos 
projetos de final de período e para que os professores calculem as notas finais do último bimestre. As 
transferências devem ser solicitadas na Secretaria Escolar/Secretaria de Notas antes do último dia do 
mês, para evitar o pagamento da mensalidade do mês seguinte.  
 
Caso algum aluno não cumpra o estatuto ou os regulamentos disciplinares e acadêmicos da Escola, esta 
poderá suspender sua matrícula.  
 


