
Conquistas em Destaque 2006–2016
2006-2008

• Inauguração da School Factory, que oferece aos alunos valiosas experiên-
cias de aprendizado prático com uso de materiais reciclados. Os estudantes 
produzem detergente, sabão, aquecedores de água movidos a energia solar, 
entre outros projetos.

• Implementação do modelo de currículo Full Circle Learning no Programa 
de Educação Moral para ensinar valores éticos e morais aos alunos do 
Maternal ao Grade 9. De acordo com esse modelo, todo aprendizado 
envolve aplicar conceitos que se baseiam em valores.

• Introdução do Método de 4 Blocos, um método de alfabetização, 
comunicação e expressão em inglês, com planejamento contínuo, para 
treinamento dos professores.

• Contratação do Diretor Financeiro para supervisão de estratégias voltadas 
à estabilidade financeira.

• A Escola se torna pré-candidata para credenciamento internacional.
• Realização de Conferência Bilíngue sobre Bilinguismo e Aquisição da 

Língua Inglesa com três especialistas renomados, professores e autores 
da Florida Atlantic e Gainesville University, com participantes de escolas 
reconhecidas internacionalmente no Brasil.

2009
• A Escola obtém Credenciamento Internacional da AdvancED no outono 

de 2009.
• Autorização para conceder o Diploma de Ensino Médio dos EUA: 

Programa de Ensino Médio reconhecido em 2009.
• Início dos testes inicial e final em Matemática, Leitura e uso da Língua 

para monitorar o progresso dos alunos por meio da utilização do 
Measure of Academic Progress (MAP) da Northwest Evaluation Association 
(NWEA). Realização, pelos professores, de dois treinamentos com 
instrutores da NWEA para utilização e interpretação dos dados do MAP.

• Desenvolvimento do Programa bilíngue de Matemática no Ensino 
Fundamental I. Tradicionalmente, no Ensino Fundamental I, a disciplina 
de Matemática era lecionada em português. Os alunos começam a praticar 
matemática no website GRIDCLUB. Um consultor externo de matemática 
é contratado para desenvolver o currículo e oferecer treinamento especial-
izado aos professores da área do Kindergarten ao Grade 6.

• Implementação do Mandala Garden, permitindo a prática pelos alunos de 



conceitos como irrigação, agricultura orgânica, hidroenergia, controle de 
ervas daninhas e insetos, entre outros.

• Desenvolvimento do Planejamento Estratégico de 2010-2015.

2010
• Início do Junior Youth Program, um programa de Educação Moral especial 

para alunos do Ensino Fundamental II nos Grades 6 a 8.
• Realização de seminário internacional de cinco dias sobre Capacitação 

Institucional organizado pelo Departamento de Desenvolvimento Social e 
Econômico Bahá’í (OSED).

• Construção do ‘The Space’ utilizado pelos alunos dos Blocos F e G para 
recreação. Construção de novo campo de futebol. Reforma do Bloco C no 
Ensino Fundamental I, de algumas salas de aula da Educação Infantil e da 
lanchonete. Expansão do playground e dos equipamentos do playground 
no campus da Educação Infantil.

• Construção de nova sala de conferências no campus principal, reforma das 
salas de aula e dos banheiros do Bloco A.

2011
• Início do curso de Mestrado em Estudos Multidisciplinares, realizado no 

próprio campus e subsidiado pela Escola, por meio da State University of 
New York (SUNY) Buffalo. Vinte e dois alunos fizeram dez cursos ao longo 
de dois anos e obtiveram diplomas de Mestre.

• Conclusão da implementação do Sistema de Gestão Follet Library.
• A Escola se candidata para se tornar um centro SAT oficial.

2012
• 45% dos alunos da turma de 2012 foram aceitos na Universidade de 

Brasília.
• Implementação dos Common Core Curriculum Standards em Língua 

Inglesa e Matemática. Consultoria da professora Linda Law - Diretora de 
Currículo e Ensino do Kindergarten ao Grade 12 no Escritório Distrital 
de Oneida, NY - para treinamento de profissionais do Departamento de 
Língua Inglesa (Kindergarten - Grade 12) e de Matemática (Kindergarten - 
Grade 9) a respeito da implementação do Common Core.

• Inauguração de novo prédio de dois andares (Bloco E) com salas de aula 
e banheiros para os alunos do Ensino Médio, auditório com 250 lugares e 
espaço administrativo, incorporando 2 261 m2 à Escola.

• Estabelecimento de parceria com a Associação para o Avanço da 
Cidadania no Campo (AACC), organização não governamental localizada 
em Iranduba, Amazônia, para início do Projeto Amazon Crossing, 
permitindo que alunos participem de experiências ecológicas, intercul-



turais e de aprendizado. Os discentes passam de uma semana a 10 dias na 
Amazônia em comunidades locais.

• Início do projeto de serviço comunitário “Learning 4 Fun”. Cinco alunos 
iniciam o Learning 4 Fun sob orientação da Sra. Neryangela Samoori, 
coordenadora de Educação Moral e Cidadania Global - projeto que dá aos 
estudantes oportunidade de compartilhar habilidades linguísticas com 
jovens de uma comunidade vizinha de São Sebastião.

• Implementação de cursos on-line pela K12 International Academy com 
objetivo de oferecer curso de Ensino Médio on-line credenciado dos EUA, 
proporcionando aos alunos maior variedade de cursos e fortalecendo o 
programa de aprendizado misto.

• Realização do primeiro Encontro de Ex-Alunos.
• Reestruturação de toda a rede da Escola e duplicação da velocidade da 

internet de 15MB para 30MB.
• Implementação do sistema informatizado dos estudantes, o PowerSchool.
• Novo design e atualização do website da Escola pela FINALSITE.
• Nomeação e delegação de autoridade e de funções administrativas a 

Facilitadores Acadêmicos e Professores Mentores para trabalhar com os 
respectivos Coordenadores e orientar o desenvolvimento do currículo 
de cada área do conhecimento, de crescimento e de desenvolvimento dos 
professores.

• Criação da Associação de Pais e Mestres (APM), ajudando a aumentar o 
envolvimento dos pais com a Escola.

2013
• Alunos do último ano na Escola das Nações obtêm média de 660 pontos 

no ENEM em 2013, cinco pontos acima da média da instituição que 
obteve a pontuação mais alta entre as dez melhores escolas do Distrito 
Federal naquele ano.

[Legenda:]
Média obtida pelas 10 Melhores Escolas do DF versus Escola das Nações no ENEM 2013
Pontuação
Escola



• Quinze membros da equipe concluem o curso de Mestrado em Estudos 
Multidisciplinares em Educação por parceria de dois anos e meio com a 
State University of New York, Buffalo (SUNY).

Resultados dos Exames de Advanced Placement (AP) de 2013

• Dos alunos da Escola das Nações que realizaram exames AP em 2013, 
81,8% obtiveram 3 pontos ou mais, comparados a 70,6% no Brasil e a 
60,8% em todo o mundo (2.944.031 exames foram realizados em 2013).

Os exames de Advanced Placement são administrados pelo College Board 
nos Estados Unidos. Três pontos ou mais indicam que o estudante será 
dispensado das exigências daquela disciplina e que apresenta desempenho 
além das expectativas para um aluno de Ensino Médio.

• Início do novo Programa Elementary Art com professor especializado.
• Reforma da portaria e do estacionamento do campus de Educação Infantil.
• Introdução do método interativo e multissensorial ‘Jolly Phonics’, voltado a 

crianças, para alfabetização por meio de fonética sintética.
• Criação do Leaders Engaged in Action, Discourse and Service (LEADS), 

uma organização estudantil extracurricular para os interessados em 
desenvolver habilidades de liderança e melhorar sua comunidade por meio 
de discurso e de serviços reflexivos.

• Participação no programa de TV ‘Caminhos da Reportagem’, com duração 
de uma hora, transmitido semanalmente pela TV Brasil, sobre “Modelos 
e Experiências Educacionais que não se limitam ao modelo tradicional de 
educação.”

2014
• Renovação, por 5 anos, do credenciamento de escola bilíngue internacio-

nal pela AdvancED.
• Implementação do Learning Support Center (LSC), que oferece apoio 

pedagógico mais eficiente aos alunos com dificuldades de aprendizado e/
ou com necessidades específicas.

• Implementação e treinamento de toda a equipe sobre Disciplina Positiva, 
um sistema disciplinar caracterizado por elementos como carinho, firmeza 
e justiça. A instrutora Keyvan Geula ofereceu treinamento a respeito 
dos métodos do sistema. Os professores recebem treinamento e suporte 
permanentes.

• Implementação da Campanha One Less Cup pelos alunos. O slogan do 
ano “Every Action Counts” (Toda Ação Conta) foi desenvolvido com nosso 
grupo de liderança estudantil em 2013-14 como parte da iniciativa de 
iniciar uma campanha para reduzir o uso de copos descartáveis.

• Aprovação do Plano Mestre desenvolvido pela Henrix Arquitectura, sob 
a supervisão da Sra. Wanda Meyer, para melhorias na infraestrutura e 
nas instalações do campus principal. O Plano prevê  ginásio coberto com 



dois níveis,  sala para prática de balé, armários e vestiários, estaciona-
mento subterrâneo para cerca de 150 veículos, maior área de embarque 
e desembarque na portaria da Escola, nova lanchonete para o Ensino 
Fundamental I e quadra poliesportiva externa também para os alunos do 
Ensino Fundamental I.

2015
• Implementação do Programa Diploma AP Capstone. A Escola das Nações 

é uma das três escolas no Brasil autorizadas pelo College Board a oferecer 
esse Programa com concessão de diploma. Agora, os alunos têm a possibi-
lidade de obter 3 diplomas.

• Desenvolvimento do Plano de Melhorias da Escola para cinco anos. 
A EdN promove trabalhos durante 3 dias, liderados pela consultora 
Dra. Vicki Denmark, vice-presidente para Inovação em Educação da 
AdvancED, nossa agência internacional de credenciamento. Trinta e quatro 
representantes participam, incluindo professores de cada seção da Escola, 
administradores de ensino, conselheiros, administradores de negócios e de 
tecnologia, e pais.  

• Realização do PSAT por 93% dos alunos do Grade 11. Vinte e quatro por 
cento (24%) desses alunos obtiveram nota no percentil 90. A nota mais 
alta ficou no percentil 97.

• Realização da MATHCOUNTS, uma competição de Matemática para 
alunos do Ensino Fundamental II (Grades 6 a 8). Os estudantes competem 
uns com os outros em nível local, estadual e federal. Patrocinada pelo 
Departamento de Defesa e de Estado dos EUA, a MATHCOUNTS é 
uma competição única com eventos presenciais e ao vivo nos EUA, em 
territórios norte-americanos e em escolas de todas as partes do mundo.

• Implementação do Bring-Your-Own-Device para promover melhores 
práticas no uso de tecnologias para aprendizado focado no aluno, nos 
Grades 6 a 12.

• Contratação de uma coordenadora pedagógica internacional para toda 
a Escola com o objetivo de organizar o desenvolvimento curricular e a 
supervisão dos processos de ensino e de aprendizagem.

2016
• Gabriel Chandler Lignelli obtém excelente pontuação na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia. Cinco outros alunos foram selecionados para 
participar da Olimpíada Internacional de Astronomia.

• Seis estudantes dos Grades 6 a 12 são aprovados na Fase 1 da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia.

• Desenvolvimento profissional sobre avaliação com a Sra. Bambi Betts, 
consultora internacional e diretora dos centros internacionais Principals’ 
Training Center (PTC) e Teacher Training Center (TTC).



• Implementação do Boot Camp para o Grade 6, uma iniciativa que oferece 
aos alunos orientação e preparação de uma semana para transição 
bem-sucedida do Ensino Fundamental I para o II.

• Realização de oficinas da FCD Prevention Works, com alunos, para 
prevenção ao uso de drogas, em abril e agosto. Os especialistas em 
prevenção da FCD Prevention Works, parte da Hazelden Betty Ford 
Foundation, trabalharam com estudantes, funcionários e pais, dando 
informações atualizadas sobre efeitos fisiológicos e psicológicos do 
consumo de álcool e de drogas.

• Vitória no Concurso de Redação do SINEPE. Os discentes Luana 
Guimaraens (5C) e Daniel Nóbrega (6A) ficaram em segundo e terceiro 
lugares. Alunos de todas as partes do Distrito Federal participaram. Os 
vencedores receberam um tablet como prêmio.

• Atualização do website da Escola com a plataforma Wix.
• Aumento de 236,4% no número de alunos que realizam exames de 

Advanced Placement em 2016 comparado com 2009. Aumento de 369,2% 
no número total de exames de Advanced Placement realizados pelos 
estudantes. Aumento da porcentagem de alunos com 3 pontos ou mais nos 
exames de Advanced Placement, de 18,3% em 2009 para 51,4% em 2016. A 
Escola também aumentou o número de aulas AP oferecidas, de duas aulas 
em 2006 para oito em 2016.

Comparando os resultados de 2013 com os de 2016, aumentamos em 
150% o número de alunos que obtiveram prêmios Advanced Placement 
Scholar. Em 2013, três estudantes receberam prêmios AP Scholar, e 
um aluno recebeu AP Scholar with Distinction. Em 2016, sete alunos 
receberam prêmios AP Scholar, dois AP Scholar with Honor e um aluno 
recebeu AP Scholar with Distinction.

Prêmios AP Scholar

Os alunos recebem o AP Scholar Award quando obtêm nota 3 ou mais em 
três ou mais exames AP. Os alunos que obtêm nota média de pelo menos 
3,25 em todos os exames AP e obtêm nota 3 ou mais em quatro desses 
exames, recebem o AP Scholar with Honors Award. Os estudantes que 
obtêm nota média de pelo menos 3,5 em todos os exames AP realizados 
e obtêm nota 3 ou mais em cinco ou mais desses exames, recebem o AP 
Scholar with Distinction Award.

Os exames de Advanced Placement são administrados pelo College Board 
nos Estados Unidos. Três pontos ou mais indicam que o estudante será 
dispensado das exigências daquela disciplina e que apresenta desempenho 
além das expectativas para um aluno de Ensino Médio.

• No último teste realizado em outubro de 2016, 56% dos alunos do último 
ano que realizaram o SAT obtiveram pontuação no percentil 80 ou acima. 

• No último teste realizado no início do ano letivo de 2016-17, 40% dos 
alunos do Grade 11 que realizaram o PSAT obtiveram pontuação no 
percentil 80 ou acima. 



Desempenho nos Testes MAP

• As pontuações RIT médias dos alunos da Escola das Nações em 
Matemática nos testes MAP no início do ano letivo de 2016-17 atendem 
ou excedem as normas dos EUA, com exceção do Grade 6, que está discre-
tamente abaixo. As pontuações RIT médias em Leitura demonstram que 
os nossos estudantes atendem ou excedem as normas dos EUA a partir do 
Grade 6. Em uso da Língua, o mesmo acontece no Grade 4.



• Seis alunos são premiados pelos trabalhos realizados no Earth Day 
Contest, patrocinado pela Embaixada Norte-Americana. Eles foram recon-
hecidos pela Excelentíssima Embaixadora dos Estados Unidos da América 
no Brasil, Liliana Ayalde.

• Inclusão, no calendário oficial da Instituição, de dias de serviço na escola.


