
 Janeiro de 2017.

Prezada Comunidade Escolar,

Desejamos boas-vindas a todos em 2017, com grandes expectativas de fazer deste ano o 
nosso melhor - lutar para traduzir valores em serviços para melhorar o mundo. Desde o 
início, quando tínhamos menos de 20 alunos, os poderosos ideais da Escola contribuem 
como estágios progressivos de crescimento e desenvolvimento.

Em 1980, o objetivo dos fundadores foi criar uma Escola única que promovesse a 
unidade na diversidade, a unicidade da humanidade e o aprendizado em todas as 
dimensões. Trinta e sete anos depois, somos abençoados por ser uma escola inter-
nacional de sucesso com estudantes de quase 30 países, que brilham como cidadãos 
generosos e responsáveis. Nossos alunos não estão apenas se preparando para futuras 
carreiras. Estão desenvolvendo competências e libertando potenciais que vão mudar o 
mundo para melhor.

Os valores, o bilinguismo e a integração de um currículo nacional e internacional de 
alta qualidade na Escola das Nações são fatores que a distinguem das demais insti-
tuições. Evoluímos rapidamente ao longo da última década e nos tornamos uma das 
principais instituições de ensino da região. Vamos comemorar nossas conquistas. Ao 
iniciar as atividades de 2017, gostaria de destacar algumas das conquistas da Instituição 
e de nossos alunos ao longo dos últimos dez anos.

Em 2006, tínhamos 520 estudantes, e hoje temos mais de 870, uma taxa de crescimento 
de 67,3%. Nosso objetivo é melhorar continuamente a qualidade da educação e dos 
serviços prestados. Nesse aspecto, o credenciamento como escola bilíngue internacio-
nal foi extremamente importante. Para apoiar o objetivo de oferecer educação inter-
nacional de alta qualidade, em 2007, a Escola das Nações se tornou pré-candidata ao 
credenciamento internacional por meio da agência norte-americana de credenciamento 
AdvancED. Isso exigiu comprometimento com o aprimoramento contínuo. Durante o 
período de 2007 a 2009, nós nos preparamos para a revisão externa de credenciamento 
e fomos credenciados em 2009. Em 2014, a AdvancED inspecionou a Escola das Nações 
e renovou o credenciamento até 2019.

O credenciamento envolve a comunidade escolar para que atenda altos padrões de 
qualidade, com aprimoramento contínuo, garantindo a qualidade por meio de revisões 
e inspeções internas e externas. Escolas credenciadas exigem rigor, utilizam dados 
de forma efetiva para tomar decisões e documentam resultados. Escolas credencia-
das incentivam inspeções externas e estão abertas a feedback construtivo de outras 
instituições.

Como o Credenciamento Beneficia a Nossa Comunidade Escolar

Dentre os diversos benefícios do credenciamento, destacamos o mais importante - o 
impacto positivo no aprendizado dos alunos.



Os estudantes são os principais beneficiários do credenciamento. Quando toda a Escola 
está alinhada e focada em uma visão compartilhada para melhorar o aprendizado, 
os alunos saem ganhando. Eles se beneficiam do maior foco no seu desempenho e 
da melhor articulação e coordenação conforme avançam de um Grade para outro. 
Adicionalmente, os selos de credenciamento da AdvancED proporcionam uma 
métrica educacional para os créditos dos discentes, que é reconhecida mundialmente, 
facilitando a transferência de créditos para outras escolas credenciadas e permitindo 
acesso a programas, subvenções e bolsas de estudos especiais.

Capacitação Profissional Contínua

Nossos professores são apaixonados pelo aprendizado e pela colaboração - base da 
excelência no ensino, com impacto positivo nos alunos. Ao longo da última década, a 
Escola ofereceu treinamento em Understanding-by-Design, avaliação formativa com uso 
de práticas baseadas em pesquisas, diferenciação, utilização de dados para melhorar o 
desempenho dos discentes entre outros aspectos. Oferecemos treinamento no próprio 
campus com os melhores especialistas nacionais e internacionais. Incentivamos os 
professores para que participem de importantes conferências nacionais. Durante seis 
anos, a Escola subsidiou, no próprio campus, dois cursos de Mestrado em Liderança 
Educacional para professores e coordenadores por meio da State University of New 
York - SUNY Buffalo.

Três Diplomas: Brasileiro, Norte-Americano e AP Capstone

Há uma década, a Escola oferecia apenas o diploma do Ensino Médio brasileiro, 
reconhecido pelo MEC. Desde 2009, a Instituição concede também diploma de Ensino 
Médio dos EUA. A partir de 2017, os alunos poderão obter o prestigioso diploma AP 
Capstone do College Board dos EUA. Somos uma das três escolas no Brasil a oferecer o 
Programa AP com concessão de diploma.

Desempenho dos Alunos em Exames Nacionais e Internacionais

O desempenho dos alunos é altamente competitivo no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), no Programa de Avaliação Seriada (PAS-UnB), no AVALIA, no 
Scholastic Aptitude Test (SAT), no SAT Preliminary Test (PSAT), nos Exames do 
Advanced Placement (AP) e nos Testes de Measurements of Academic Progress (MAP). 
Por exemplo, a pontuação média dos estudantes do último ano da Escola no ENEM de 
2013 foi 660, cinco pontos acima da média das escolas que obtiveram a pontuação mais 
alta no Distrito Federal naquele ano. O desempenho dos nossos estudantes também 
está acima da média no PAS. No último teste, 56% dos alunos do último ano que 
realizaram o SAT obtiveram pontuação no percentil 80 ou acima.  (Vide o documento 
anexo para outras informações).

Em suma, nossos alunos são preparados para ingressar nas melhores faculdades e uni-
versidades do Brasil e do mundo.

Programa de Educação Moral da Escola

Ao longo dos últimos dez anos, a Escola das Nações desenvolveu, e tem aprimorado 
continuamente, o próprio Programa de Educação Moral com um currículo único 
que vai da Educação Infantil ao Ensino Médio. Cada fase do programa é dedicada à 



capacitação, envolvendo a convivência pacífica e a intervenção social para um mundo 
melhor. O serviço comunitário é o centro do nosso programa e uma forma concreta de 
transformar grandes ideais em ação.

Hábitos do Coração e Virtudes para a Vida - do Maternal ao Grade 5

Do Maternal ao Grade 5, reforçamos o ensino de valores por meio dos modelos curric-
ulares “Hábitos do Coração” e “Virtudes para a Vida”. Os programas voltados ao público 
infantil ajudam a desenvolver e a ensinar como valores e virtudes devem ser adotados 
na vida e entre amigos e familiares.

Junior Youth Program (JYP) - Grades 6 a 8

O JYP ajuda a desenvolver estruturas morais que servirão como base para a tomada 
de decisões e guiarão as ações dos jovens conforme amadurecem e se tornam jovens 
adultos e membros ativos da sociedade.

Taking Moral Initiative (TMI) - Grades 9 a 12

Os alunos do Ensino Médio exploram valores e ética para ter iniciativa moral e assumir 
papéis generosos e responsáveis como cidadãos do mundo. Em vez de definir o com-
portamento moral ou as virtudes, o TMI envolve os estudantes em experiências de 
aprendizado que ajudam a despertar neles um senso interior de propósito moral, a 
canalizar suas energias e a focar seus talentos para mudar o mundo.

Currículo e Desenvolvimento Pedagógico

Em 2009, a Equipe de Revisão Externa da agência internacional de credenciamento, a 
AdvancED, elogiou nosso currículo nos comentários feitos na categoria ‘pontos fortes’ 
da Escola. O que eles constataram, na época, é ainda mais verdadeiro hoje.

“O currículo da escola foi claramente definido e reflete um comprometimento 
com a igualdade e a crença de que todos os alunos são capazes de aprender. 

Foram desenvolvidos mapas por escrito do currículo para a maioria dos cursos, 
e esses mapas estão sendo implementados em sala de aula. Os mapas apoiam 

a implementação de ‘standards’ do currículo que facilitam o alinhamento 
entre práticas de ensino, recursos e avaliações do aprendizado dos alunos com 
base no currículo. A escola progrediu significativamente nos últimos anos com 

o desenvolvimento e a implementação do currículo. A instituição possui um 
conjunto sólido de documentos curriculares com base nos quais desenvolve 
ferramentas e práticas de avaliação para apoiar seu plano de melhoria. O 

currículo fornecerá à escola uma base sólida para a adoção de práticas capazes 
de avaliar a sua efetividade”.

O currículo de uma escola nunca fica pronto. Ele é um documento vivo, que precisa 
ser revisado e melhorado sistematicamente. Ao revisar e aprimorar nosso currículo, 
atendemos melhor às necessidades dos alunos e podemos claramente sinalizar a 
qualidade e o crescimento educacional. A Escola revisa e atualiza o currículo con-
tinuamente para incorporar práticas baseadas em pesquisas capazes de promover 
aprendizado profundo e incentivar os alunos a solucionar problemas e a empregar 
conhecimentos em cada contexto específico. Como Instituição, devemos oferecer aos 
discentes mais do que um programa preparatório para as provas. Os alunos devem 
ser capazes de internalizar habilidades necessárias para atingir sucesso nas universi-



dades brasileiras e estrangeiras, bem como em sua carreira, nos serviços prestados e no 
exercício dos papéis que vão assumir como cidadãos dinâmicos do mundo.

Recentemente, revisamos, atualizamos e realinhamos o currículo de toda a Escola 
para permitir um sistema de notas, avaliação e ensino baseado em padrões. Nossos 
professores utilizam o método Understanding-by-Design para fins de planejamento. Esse 
método foca habilidades e competências que os alunos desenvolverão nas unidades 
estudadas.

Além de uma nota que simboliza o aproveitamento geral, os Senhores terão acesso 
a informações mais detalhadas e a feedback sobre o progresso de seu filho em áreas 
específicas. Os benchmarks definem o que o estudante deve dominar e ser capaz de 
realizar em cada área do conhecimento e Grade. Possibilitam que todos os envolvidos 
na educação do aluno o acompanhem e o apoiem no processo de conquista dos 
objetivos de aprendizado.

Projetos para Aprender e para Servir

Desenvolvemos projetos ecológicos e de serviço comunitário exclusivos. O Mandala 
Garden e o School Factory, por exemplo, envolvem os discentes em atividades científicas 
práticas e projetos de servir. Nossos alunos já lideraram projetos como o “One Less 
Cup” (Um Copo a Menos) para reduzir o uso de plástico descartável na Escola. E já 
ajudaram a criar outros, como o “Learning for Fun” (Aprender Brincando), que foi 
levado à nossa comunidade vizinha de São Sebastião.

Para continuar alcançando excelentes resultados e metas desafiadoras, devemos focar a 
unidade e a colaboração. Os desafios que enfrentamos são demasiadamente complexos 
para ser solucionados sozinhos. Nossos pontos fortes, nosso sucesso e o sucesso dos 
alunos dependem da capacidade de trabalhar em equipe. Desejamos continuar a 
parceria com os Senhores para alcançar sucesso ainda maior neste ano!

Vejam, em anexo, alguns destaques alcançados ao longo dos últimos 10 anos.

Atenciosamente,

Lisa Perskie

Diretora Executiva


