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ESTAMOS UNIDOS EM PROPÓSITO E VISÃO 
Somos Um. Estamos comprometidos com um propósito que reflete o que 
acreditamos. Começamos cada dia sabendo que pertencemos a um grupo. Cada 
um de nós tem uma voz e sabe que este é o lugar em que nossos sentimentos 
são importantes e nossas questões são ouvidas. Ajudamos uns aos outros a 
ser melhores e mais fortes. Nossas diferenças nos unem e nos fortalecem. 
Estamos aprendendo novas maneiras de pensar e mudar o mundo. E estamos 
apenas começando. Somos um.

DIREÇÃO CLARA:



VISÃO
A Escola das Nações busca tornar-se referência entre as escolas nacionais e internacionais 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 objetivo de desenvolver sua capacidade de conhecer, amar e servir a 
humanidade.

VALORES
• Unicidade de Deus
• Unicidade da Humanidade
• Unicidade de Religião
• Unidade na Diversidade
• Eliminação de toda forma de preconceito
• Igualdade de gênero
• Nobreza essencial do ser humano
• Investigação da verdade
• Prestação de serviço à humanidade como propósito maior de vida

SOBRE A ESCOLA DAS NAÇÕES
A Escola das Nações, localizada em Brasília, é uma instituição particular internacional bilíngue (inglês e português), 
sem fins lucrativos, que oferece um programa educacional da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com alunos e 
funcionários de 29 nações, vivemos a crença de que “a Terra é um só país, e os seres humanos, seus cidadãos”. 
Cultivamos uma cultura de aprendizagem transformacional que apoia estudantes para se tornarem cidadãos do 
mundo conscientes, compassivos e capazes.

Há duplo propósito em nossos programas educacionais para o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos. Um 
é desenvolver e capacitar o indivíduo. O outro visa a estimular e praticar o amor e o serviço à humanidade. 
Nossa responsabilidade nesta era de interconectividade global não é somente para nosso progresso, mas para 
contribuir para a melhoria da sociedade. Assim, procuramos desenvolver a excelência acadêmica e moral nos 
estudantes; cultivar potenciais que são as joias de maior valor para a humanidade como caráter, virtudes, valores, 
conhecimento e compreensão. Os alunos se formam trilíngues e, mais importante, com competências não apenas 
para ingressar em universidades brasileiras e estrangeiras, mas também para assumir papéis ativos, afetuosos e 
responsáveis na sociedade.

“Considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação, tão somente, pode 
fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício.” - Bahá’u’lláh 

CREDENCIAMENTOS E AFILIAÇÕES
A Escola das Nações é credenciada pela Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal e preenche todos 
os requisitos de um sistema educacional em conformidade com as leis brasileiras. É, também, credenciada 
internacionalmente pela Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School 
Improvement (SACS CASI) uma agência da AdvancED.

É também filiada às seguintes instituições:
• Association of American Schools in Brazil (AASB) 
• Association of American Schools in South America (AASSA)
• K12 Inc.
• The College Board
• The Principals Training Center (PTC)
• The Academy for International School Heads (AISH)
• The State University of New York at Buffalo (SUNY)
• Northwest Evaluation Association (NWEA) responsável pelo Measures of Academic Progress (MAP)
• International Association of College Admission Counseling (IACAC)
• Academy for International School Heads (AISH)

A FÉ BAHÁ’Í
“Seja de âmbito mundial a vossa visão e não limitada a vós mesmos...” — Bahá’u’lláh

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

‘Unidade na Diversidade’ é uma marca registrada de nossos relacionamentos na Escola, enfatizando a 
interconectividade da vida humana. Nossos valores são baseados nos princípios morais e éticos da Fé Bahá’í. 
Nós nos esforçamos para promover unicidade de Deus, da humanidade e da religião; unidade na diversidade; 
eliminação de todas as formas de preconceito; igualdade de homens e mulheres; nobreza essencial do ser 
humano; investigação independente da verdade; serviço à humanidade como objetivo principal da vida. Nossa 
cultura é de engajamento ativo, aprendizado profundo e compromisso com a melhoria contínua.

“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 vicissitudes 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
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DEFINIÇÃO DE APRENDIZAGEM
A aprendizagem consiste em nova compreensão, ou modificar uma compreensão já existente de si mesmo, dos 
outros, ou do mundo; é desenvolver e aplicar habilidades e competências como cidadão do mundo.

PRINCÍPIOS DE APRENDIZAGEM
• A aprendizagem acontece melhor dentro de um contexto.
• 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.
• A aprendizagem é mais eficaz quando se baseia em investigação para promover a resolução criativa de problemas.
• As experiências de aprendizagem devem abordar todos estilos e os tipos de aprendizes por meio da diferenciação.
• A aprendizagem é um processo social que envolve diversas origens culturais, construção de significado e comunicação 

por meio de mais de uma língua.
• A aprendizagem depende de múltiplas oportunidades para praticar e aplicar o que se aprende em ambiente positivo, 

favorável e sem riscos.
• A aprendizagem deve considerar que os seres humanos têm uma natureza espiritual e material com potenciais latentes 

(espirituais, cognitivos, emocionais e físicos).
• Aprender mais de uma língua objetivando a fluência e a proficiência acadêmica promove o desenvolvimento intelectual, 

cultural e social das crianças.
• O objetivo da aprendizagem é desenvolver e transformar indivíduos e sociedade para impactar positivamente o mundo.

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 desenvolvimento humano.

Acadêmico
• Engajar-se em pensamento crítico, reflexivo e 

criativo;
• Dominar o conteúdo acadêmico e aplicá-lo em 

problemas reais e em projetos;
• Pesquisar e resolver problemas;
• Apreciar as artes.

Ação Moral Transformadora
• Transformação pessoal;
• Transformação interpessoal;
• Transformação social;
• Construção de valores morais e éticos;
• Serviço aos outros;
• Colaboração para construção de comunidades.

Cidadania Global
• Comunicar-se eficazmente;
• Compreender e abraçar a diversidade;
• Cuidar da terra;
• Serem agentes de mudanças positivas;
• Usarem fluente, eficaz e eticamente a 

tecnologia.

Bem-estar Integral
• Social e emocionalmente conscientes;
• Fisicamente saudáveis e aptos;
• Autônomos e autorregulados;
• Organizados;
• Orientados e responsáveis em relação aos 

objetivos.
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MENSAGEM DA DIRETORA EXECUTIVA
“A melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna.” — 
Bahá’u’lláh

Prezada Comunidade da Escola das Nações,

O Relatório Anual de 2018-19 reflete nosso contínuo processo de melhoria e desenvolvimento. O tema do ano foi 
Create the Change. Mudanças acontecem inevitavelmente, mas na Escola das Nações, nós nos concentramos em 
trabalhar consistentemente em direção a metas inspiradas e orientadas por ideais nobres.

Educação é mudança intencional! Não podemos imitar o passado a fim de encontrar soluções para os dias de hoje. 
Nem podemos aderir a cada nova tendência ou seguir cada nova moda em nome da inovação. Buscamos mudanças 
e desenvolvimento significativo com base na visão, na missão e nos valores. Acreditamos que a aprendizagem 
- o objetivo central do nosso ambiente - deve nos levar do estudo à aplicação, das crenças à transformação. 
Precisamos de imaginação e criatividade para transformar a sociedade e a nós mesmos com o objetivo de refletir 
os valores que estimamos.

Promover mudanças requer correr riscos e desenvolver atitudes positivas ao cometer erros. A criação de mudanças 
profundas e positivas exige muito pensar e planejar, seguidos de sucessivos ciclos de ação e reflexão. Nossa 
equipe administrativa e pedagógica dedica muito tempo ao planejamento e ao estabelecimento de bases para 
mudanças bem-sucedidas. Alguns de nossos trabalhos mais valiosos às vezes não são vistos ou ouvidos, mas os 
Senhores verão frutos deles progressivamente a cada ano que passa.

Plano de Aprimoramento Escolar

Neste ano, a equipe de Administração Educacional e os professores avaliaram nosso Plano de Aprimoramento 
Escolar, o que levou a uma nova fase de planejamento. Estamos engajados em um processo de autoavaliação por 
meio das lentes dos sete fatores de qualidade da Escola identificados pela AdvancED, nossa agência internacional 
de credenciamento: Direção Clara, Cultura Saudável, Expectativas Elevadas, Impacto da Instrução, Gerenciamento 
de Recursos, Capacidade de Implementação e Eficácia do Engajamento. Os membros da equipe educacional 
participaram de uma das sete equipes de estudo - uma para cada fator de qualidade. Eles examinaram os critérios 
de credenciamento relacionados a cada fator. Envolveram-se em análise de acordo com as experiências e as 
evidências que acreditavam comprovar nosso progresso segundo critérios da AdvancED. Examinaram os dados 
dos resultados de desempenho dos alunos, os processos de trabalho dos quais participamos, e as tendências 
em pesquisas e entrevistas com pais, professores e alunos para identificar pontos fortes, oportunidades de 
desenvolvimento e áreas prioritárias de melhoria. O resultado é um Plano de Aprimoramento Escolar mais robusto, 
abrangente e atualizado disponível para todos os stakeholders.

Alguns Destaques 2018-2019

Desenvolvimento Profissional – Continuamos a oferecer ao nosso corpo docente desenvolvimento profissional, 
de nível global, pela Universidade Estadual de Nova York, com programa de Mestrado pela terceira vez no campus. 
Durante a Semana Pedagógica, todos os professores participaram do treinamento de Project Based Learning - ou 
Aprendizagem Baseada em Projetos - com a Dra. Linda Henke. Também continuamos o treinamento extensivo em 
classificação por benchmarks.

Desempenho Estudantil – Neste ano, os alunos foram excepcionalmente bem em testes externos, incluindo o 
exame nacional do IDEB. A Escola das Nações foi classificada entre as melhores escolas de Brasília, no Ensino 
Médio, em Matemática e Português.

Alinhamento Curricular – Iniciamos estudos aprofundados do currículo para garantir que ele esteja alinhado 
às novas normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Estamos descobrindo que a maioria das normas da 
BNCC já faz parte de nosso currículo. Após a conclusão dos estudos, prevista para este ano letivo, faremos as 
mudanças necessárias para garantir o alinhamento curricular em 2020-21.

Educação Moral– Os alunos participaram de mais de 54 projetos de serviço comunitário em 2018-19, trabalhando 
com 13 instituições sociais e impactando a vida de centenas de crianças e adolescentes. O envolvimento dos 
familiares no serviço também aumentou significativamente.

Artes – A comemoração do Dia das Artes foi um sucesso! Além disso, vários estudantes ganharam prêmios no 
Concurso de Arte do Dia da Terra organizado pela Embaixada dos EUA. O desempenho dos alunos nas artes se 
estendeu, também, a um projeto de serviço impactante, para dar nova “cara” a um ponto de ônibus - o projeto 
“Colorindo Brasília”.

Tecnologia da Informação – Nossa equipe de TI teve um ano movimentado. Os profissionais desenvolveram 
projetos para melhorar a velocidade e a segurança da rede, bem como Wi-Fi e cabeamento. Tornaram nosso help 
desk mais eficiente e compraram novos equipamentos para alunos e funcionários.

Educação Física e Esportes – O novo campo de futebol e 
os vestiários receberam notas altas em nossas pesquisas 
anuais com pais e alunos. Os estudantes jogaram 156 
partidas de futebol, e a equipe de futebol feminino 
conquistou medalha de ouro na segunda temporada do 
torneio International Schools Sports League (ISSL). Os 
atletas conquistaram nove prêmios de primeiro lugar no 
futebol.

Por favor, reservem um tempo para ler os curtos relatórios 
incluídos neste documento. A forma mais importante de 
conhecer a Escola e os impactos na educação de seus 
filhos é a participação em nossos eventos, atividades e 
workshops. Os Senhores são, também, inestimáveis co-
educadores. Sua presença e seu apoio fazem enorme 
diferença.

Obrigada por nos  ajudar a concluir um ótimo ano!

Ms. Lisa Perskie
Diretora executiva
Escola das Nações
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ESTAMOS CAMINHANDO JUNTOS.
Estamos percorrendo juntos os mesmos caminhos. Colaboramos uns com os 
outros. Apoiamos a Escola e contribuímos com ela. Nós nos envolvemos em 
ações que conectam à vida o que aprendemos. Alunos, professores e familiares 
compartilham ideias e desenvolvem projetos juntos. Somos inclusivos. 
Queremos construir um mundo melhor. Inovamos continuamente. Junte-se a 
nós nesta jornada. Somos Um.

EFICÁCIA DO ENGAJAMENTO:



FESTIVAL DAS NAÇÕES
Em 2018, a Escola sediou o 38º Festival das Nações. Os estudantes homenagearam dezesseis países: Brasil, 
Chile, República Checa, Inglaterra, Grécia, Itália, Japão, Moçambique, Holanda, Nova Zelândia, Panamá, África do 
Sul, Coreia do Sul, Tailândia, Turquia e Estados Unidos da América.

Mais de 2.100 pessoas compareceram ao evento. Todo ano, com objetivo de se preparar para o festival, os alunos 
estudam a geografia e a cultura de cada um dos países selecionados e aprendem sobre política, religião, gastronomia 
e artes. Em uma abordagem pedagógica e interdisciplinar, eles pesquisam sobre os países considerando, também, 
o tema de nossa campanha anual – em 2018, “Create the Change”.

FESTIVAL DAS LUZES
Pluralidade e respeito pela diversidade religiosa - o Festival das Luzes apresenta aos alunos as várias religiões e 
a importância de aceitação e valorização de cada uma.

Em 2018, os estudantes dos Grades 2-5 e seus familiares celebraram unicidade, fé, felicidade e diversidade 
religiosa em momentos de oração, reflexão e música.

Neste ano, a libélula - símbolo de liberdade, harmonia e resiliência - agregou um toque único ao cenário e ao 
simbolismo do Festival. Nossos Pais Colaboradores compartilharam uma mensagem inspiradora sobre unicidade 
e superação usando a libélula como simbolismo das vitórias sobre os desafios cotidianos e das constantes 
transformações por nós vividas.14 15



NATIONS GOES GREEN
A Escola das Nações aderiu ao movimento verde-sustentável. A comunidade escolar participou do Nations 
Goes Green e da Feira de Ciências. Ambos os eventos enfatizaram a importância das práticas sustentáveis   e 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Organizamos ações de natureza sustentável 
como uma feira de adoção de animais de estimação e um troca-troca de uniforme. Alunos, pais e professores 
doaram brinquedos, roupas e acessórios para um mercado de pulgas a fim de angariar fundos para instituições 
locais. Nosso mercado verde ajudou a ampliar a consciência ecológica. Comerciantes e convidados trouxeram, 
para venda, alimentos locais e verduras livres de agrotóxicos.

AMAZON CROSSING
Dez estudantes e uma professora participaram de nossa expedição do Amazon Crossing neste ano. O Amazon 
Crossing é um projeto único de intercâmbio cultural e de serviço que conecta nossos alunos a famílias e jovens que 
vivem na Amazônia. Ao viver alguns dias em casas de famílias locais, os estudantes aprendem sobre o ambiente, 
a comunidade e o modo de vida de quem mora lá.

REUNIÃO DE EX-ALUNOS
Como o tempo voa! A reunião dos alumni foi uma nostálgica jornada pelo passado. Reviramos fotos antigas, 
separamos todos os anuários e reconectamos amizades. Mais de 80 ex-alunos se reuniram na Escola para uma 
manhã de jogos, churrasco e música ao vivo. No encontro, estiveram presentes alunos de diferentes anos de 
turmas de 2012 a 2018. Compareceram, também, estudantes de mais de dez anos atrás.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
A Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola das Nações teve um ano incrível. Em 2018-19, a APM organizou 
uma troca de uniforme escolar durante nosso evento Nations Goes Green. Além disso, os pais organizaram trocas 
de livros para a Feira do Livro, participaram de barraquinhas na Festa Junina e se envolveram em muitas outras 
atividades. A APM promoveu, também, diversas ações entre alunos, professores e a comunidade escolar - incluindo 
o café da manhã de apreciação do professor, clubes do livro, clubes de arte e o English Tea Time.
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COMUNICAÇÃO
A comunicação eficaz promove a transparência das informações, facilita processos e procedimentos internos e 
melhora os relacionamentos entre a Escola e os alunos, os pais e a equipe. Na Escola das Nações, entendemos que 
a comunicação serve como base para o planejamento e é essencial para nos aproximar de nossa visão.

Com inspiração no tema anual “Create the Change”, neste ano nos concentramos em utilizar nossos canais de 
comunicação de modo mais criativo e eficiente.

Para trabalhar de forma mais efetiva com o público externo, novas estratégias foram postas em prática. Instalamos 
dois televisores em ambos os campi a fim de divulgar notícias e eventos da Escola.

Maior presença da Escola nas mídias sociais também foi foco de ações. Publicamos doze vídeos institucionais 
sobre eventos, programas e stakeholders, bem como um vídeo exclusivo sobre o tema da campanha anual de 
2018-19. Adotamos novo design no feed de nosso Instagram - com um mosaico colorido de fotos, vídeos e 
mensagens poderosas.

Usuários nos sites em
Português e Inglês30K

131Países dos quais nossos 
sites foram acessados

80% Novos visitantes nos 
sites

220kPage views, por ano

Países dos quais nosso 
Facebook foi acessado 45

655Média de page views por 
mês

 6% Mais likes do que no 
ano passado

  3kNúmero atual de likes no 
Facebook

Mais seguidores do que 
no ano passado85%

103Novos posts no Instagram 
esse ano

924 Média de visualizações 
nos Stories

1.5kNúmero atual de 
seguidores no Instagram

Artes produzidas100

104Eventos e atividades 
fotografados

  48 Artigos escritos 
anualmente

5Novas publicações 
impressas
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SOMOS UMA COMUNIDADE DE APRENDIZES
Somos aprendizes - todos, em todos os lugares, o tempo todo. Somos curiosos. 
Aprendemos sobre assuntos pelos quais nos interessamos. Ajudamos nossos 
companheiros, e eles nos ajudam. Nossos professores nos estimulam a 
aprender. Fazemos descobertas juntos. Gostamos de aprender. Somos Um.

CULTURA SAUDÁVEL:



COMUNIDADE EDN

Matrículas
Oitocentos e sesenta e oito alunos se matricularam na Escola das Nações no ano letivo 2018/2019.

Média de Alunos por Turma
O número médio de alunos por turma na Escola das Nações foi de 19. Para cada aluno EdN, existem 10 professores.

Diversidade do Corpo Discente
Em 2018-2019, nosso corpo discente representou 29 países, incluindo o Brasil. 9.7% dos nossos alunos são de 
outros países, que não o Brasil. A listagem acima demonstra os países representados pelos estudantes em ordem 
decrescente pelo número de cada país.

Diversidade do Corpo Docente
Em 2018-2019, a Escola das Nações empregou 91
professores. O gráfico abaixo demonstra o número e a
porcentagem de professores em relação à 
nacionalidade.

Credenciais do Corpo Docente
O gráfico abaixo demonstra a formação 
profissional dos docentes em 2018-2019.

High School
119

Middle School
219

Elementary
268

Early Childhood
262

Países representatos 
no corpo discente

Brasil
EUA
Alemanha
Argentina
Irlanda
Espanha
Austrália
Canadá
Itália
Japão

Portugal
Arábia Saudita
Tanzânia
Chile
Guiana
México
Noruega
Suíça
Azerbaijão
Bahrein

Belize
Bolívia
Botswana
Dinamarca
Inglaterra
Índia
Omã
África do Sul
Tailândia

Master's Degree
23%

Post-Graduate Degree
22%

Bachelor's Degree
55%

Other Nationalities
6%

American
19%

Brazilian
75%
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CAMPANHA ANUAL - CREATE THE CHANGE
Vivemos em um mundo de constantes mudanças. O tema do ano se 
refere à nossa capacidade de ser e de provocar a mudança positiva 
que desejamos.

Mudanças podem ser caóticas. Podem ser acidentais ou propositais. 
Nosso objetivo, na Escola das Nações, é que as mudanças sejam 
inspiradas em nobres ideais e impulsionadas por eles. Esforçamo-nos 
para empoderar os alunos com objetivo de que provoquem mudanças 
positivas e desempenhem papel ativo na sociedade, explorando 
a criatividade para solucionar problemas globais. O aprendizado 
deve nos levar do estudo à aplicação, das crenças à transformação. 
Necessitamos da imaginação e da criatividade para transformar a 
nós mesmos e à sociedade refletindo os valores em que acreditamos.
Estamos nos esforçando para que os alunos aprendam a servir e a 
empregar o potencial que têm de provocar as mudanças de que o 
mundo precisa.

ARTES
O envolvimento com as artes está estreitamente ligado ao maior desempenho acadêmico e à capacidade de se 
concentrar e perseverar. Nossos estudantes aprendem sobre história da arte e técnicas artísticas por meio de 
abordagens teóricas e aulas práticas.

Dia das Artes
Com uma diversidade de apresentações culturais, performances musicais e exposições, o Dia das Artes oferece 
espaço dinâmico e engajador para a exibição de projetos artísticos e para a promoção das artes. Com várias 
atividades e oficinas, estudantes, pais e comunidade escolar aproveitam uma manhã de novas experiências, 
aprendizado e diversão. Pela primeira vez na história da Instituição, a comunidade escolar desfrutou uma 
apresentação tradicional pelo grupo “Seu Teodoro” - uma oportunidade única para apreciar a cultura brasileira.

Música
Em 2018-19, os alunos participaram de vários eventos musicais. A Educação Infantil fez apresentações no Festival 
das Nações. A Banda do Grade 5 e a Banda dos Cougars se exibiram, pela primeira vez juntos, na Hora Cívica do 
Elementary, e o Coral de Pais teve participações no Festival das Luzes e na Festa Junina.

Teatro
Três grandes apresentações teatrais marcaram o final do ano letivo de 2018-19 – o Clube do Coral, com alunos do 
Grade 2 ao Grade 6, o musical “O Rei Leão”; os Grades 7 e 8 apresentaram a peça “Pluft, O Fantasminha”; o Grade 
9 fez apresentação de fim de ano no Teatro Royal Tulip.

ESPORTES
Em 2018-19, os estudantes disputaram 156 jogos de futebol, 31 de voleibol e 28 de basquete na Escola das 
Nações e em eventos externos.

Basquete
28 Jogos

Futebol
156 Jogos

Vôlei
31 Jogos

Copa das Nações de Basquete
30 Alunos EdN

4 Escolas Internacionais

Copa das Nações de Futebol
205 Alunos EdN

10 Escolas Internacionais

Copa das Nações de Vôlei
15 Alunos EdN

2 Escolas Internacionais

ISSL Temporada I
51 Alunos EdN

8 Escolas Internacionais
80 Jogos

ISSL Temporada II
45 Alunos EdN

8 Escolas Internacionais
80 Jogos

Festival Friendship
63 Alunos EdN

8 Escolas Internacionais

AFTER SCHOOL
O programa de After School ofereceu quatro novas atividades em 2018-19: Creative Art Lab, Língua Francesa, 
Makerspace e Robótica. Foram 59 atividades para alunos do Maternal II ao Grade 12.

Ao final de cada ano letivo, o After School promove uma cerimônia em que estudantes das diversas atividades se 
apresentam em um evento especial. Neste ano, eles celebraram a cultura e a identidade brasileiras com a peça “O 
Guarda-Chuva”, inspirada em uma obra de Ariano Suassuna.

Matrícula
529 alunos

Professores
26 instrutores

Atividades
24 atividades oferecidas
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EDUCAÇÃO MORAL
Nossa comunidade escolar participou de muitos projetos de serviço comunitário. Tivemos dias de voluntariado, 
workshops, campanhas para angariar fundos, doações e piqueniques. Alunos e familiares colocaram em prática 
compreensão e apreciação mais profundas de valores morais, virtudes e compromisso de servir - nortes da Escola.
Os estudantes desenvolveram cinquenta e quatro projetos de serviço comunitário, alcançando em torno de treze 
instituições sociais e impactando positivamente a vida de quinhentas e dez crianças e adolescentes.

O envolvimento de pais/responsáveis aumentou notavelmente. Sessenta e duas famílias atuaram em projetos 
comunitários. Organizaram uma campanha para fornecer material escolar a uma creche em São Sebastião. Além 
disso, promoveram oficinas durante os dias de voluntariado e piqueniques com toda a comunidade. O número de 
familiares que participam indiretamente de ações de serviço também cresceu.

Nosso Departamento de Educação Moral colaborou com instituições locais como o Instituto São Judas Tadeu. Uma 
equipe de coordenadores e facilitadores da EdN promoveu workshops sobre jogos cooperativos, desenvolvimento 
infantil e valores morais para mais de trinta professores, assistentes e membros da equipe pedagógica do Instituto 
São Judas Tadeu.

Por meio de serviço, os estudantes, familiares e a comunidade escolar estão ampliando a compreensão de seus 
papéis na construção de um mundo melhor e de sua capacidade para conhecer a humanidade, amá-la e servir a 
ela.

Parcerias Colaborativas
Durante vários anos, a Escola das Nações e a Escola Masrour, de Manaus, têm atuado como escolas-irmãs para 
trocar informações, conhecimentos e experiências a fim de alcançar metas educacionais similares. Apesar de 
serem instituições distintas, há aspectos em comum na visão educacional.

Em 2018-19, a Escola das Nações ofereceu consultoria fornecendo coaching pedagógico e treinamento de 
professores. A EdN tem oferecido cursos de extensão para aperfeiçamento de docentes. O projeto é chamado 
UNAtions e envolve cursos ministrados por nossos docentes. Focamos, também, ensinar a utilização, nas salas de 
aula, de práticas baseadas em pesquisas.

Além disso, duas excepcionais professoras da Educação Infantil da Escola das Nações visitaram Manaus com 
objetivo de treinar profissionais da Educação Infantil. Vamos continuar essas ações a fim de preparar os docentes 
para usar métodos pedagógicos multissensoriais e práticos e fazer melhor uso de materiais e recursos disponíveis. 
Estamos compartilhando estratégias que vão habilitar os educadores da Escola Masrour a desenvolver programas 
fortes e ambientes de aprendizagem eficazes.

BIBLIOTECA
Feira do Livro
“Lendo Fora da Caixinha”. Esse foi o tema da Feira do Livro 2019, que celebrou diversas formas de leitura e 
produções textuais. Em clima de piquenique, o evento contou com atividades artísticas e culturais, desde 
apresentações teatrais e recitais de poemas a vendas e trocas de livros. Mais de 1.800 pessoas compareceram à 
Feira do Livro no campus da sede e da Educação Infantil.

Alunos, pais, professores e convidados visitaram exposições temáticas de trabalhos e projetos acadêmicos 
dos Grades 2-12, assistiram a encenações teatrais e leituras de poemas, jogaram xadrez com amigos e, ainda, 
encontraram-se com autores locais e internacionais.

Projetos de Incentivo à Leitura no Campus da Educação Infantil
Be a Readosaurus
• Total de 7.765 livros lidos do Maternal 2 ao Grade 1
Lendo Fora da Caixinha
• Total de 6.770 livros lidos do Maternal 2 ao Grade 1

Número total de livros lidos em 2018-19: 14.535

Projeto de Contação de Histórias no Campus da Educação Infantil
• Convidada especial: Bárbara Vidal (bibliotecária)
• Convidada especial: Michelle Watkins (professora de Artes)
• Convidada especial: Regina Serbin (Apreciadora de livros e tia de uma aluna)
• Convidada especial: Kate Woodard (autora americana de livros infantis)
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ESTAMOS ELEVANDO EXPECTATIVAS
Estamos elevando as expectativas. Estabelecemos metas e as superamos. 
Salas de aula não nos restringem. Somos criativos e inovadores. Nossos 
companheiros nos apoiam, propõem perguntas e nos ajudam a descobrir 
respostas. Definir um problema é o primeiro passo para encontrar solução. 
Aprendemos sobre conceitos relevantes, envolventes, empolgantes. Nossos 
padrões vão ficando cada vez mais altos. Avançamos sempre. Somos Um.

EXPECTATIVAS ELEVADAS:



CURRÍCULO
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Com adição de um Coordenador Curricular Brasileiro à equipe pedagógica, começamos a alinhar nosso currículo à 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do MEC.

A BNCC prioriza conhecimentos, competências e habilidades profundas e essenciais aos alunos no século XXl.
Análises apontam que nosso currículo atende aos requisitos solicitados pelo Ministério da Educação do Brasil. 
Continuaremos o alinhamento curricular em 2019-20, vinculando os atuais benchmarks às áreas da BNCC para 
garantir o pleno alinhamento em 2020-21.

Currículo Socioemocional & Disposições para Aprendizagem
Em 2018-19, consolidamos nosso currículo de Desenvolvimento Socioemocional (SED) e Disposições para 
Aprendizagem (DL). Já implementado na Educação Infantil, o novo e remodelado currículo para o Desenvolvimento 
Socioemocional e Disposições para Aprendizagem foi incorporado ao Ensino Fundamental e ao Médio. Seguindo 
o modelo da Universidade Estadual de Nova York (SUNY), o currículo compartilha padrões fundamentados e 
cientificamente focados no desenvolvimento emocional dos estudantes.

CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIAS E MATEMÁTICA
Feira de Ciências
Na Feira de Ciências, os estudantes dos Grades 6-9 apresentaram seus projetos científicos em uma grande exposição 
composta por cartazes, experimentos, maquetes e banners. Eles usaram o método científico como ferramenta de 
pesquisa e conduziram experimentos com foco na conscientização ou resolução de um dos dezessete Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Com uma abordagem experimental, a Feira de Ciências 
incentivou os alunos a sair do ambiente tradicional de aprendizado, levou-os a projetos prospectivos muito além 
da sala de aula.

Aulas de Tecnologia e Habilidades do Século XXI
Grade Projeto Descrição

Grade 6 Criação de cursos on-line Alunos desenvolvem cursos sobre diferentes 
áreas de interesse público

Grade 7 Aulas de programação Alunos aprendem a linguagem da programação 
para criar jogos pedagógicos

Grade 8 Criação de tutoriais Alunos desenvolvem vídeos tutoriais sobre o 
funcionamento de ferramentas utilizadas no 

cotidiano da Escola ou na vida acadêmica

Aulas de Programação
A tecnologia vem se tornando parte integrante de nosso cotidiano e tem usos significativos na Escola. Em 2018-
19, um de nossos Pais Colaboradores, Saulo Warton, compartilhou, com um grupo de professores, construtiva 
apresentação sobre ciência da computação, tecnologia e usos em sala de aula. O convite se estendeu ao corpo 
discente - alunos que se interessaram tiveram rápidas aulas de programação no horário de almoço.
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PROJETOS DE PESQUISA NO AP CAPSTONE RESEARCH
AP Capstone é um programa projetado pelo College Board com dois cursos anuais de AP - AP Seminar (Seminário) 
e AP Research (Pesquisa). Os alunos fazem o curso de AP Seminar no Grade 11, e o curso de AP Research no 12.

No curso de AP Research (Pesquisa), os estudantes continuam a desenvolver suas habilidades de pesquisa 
construídas no curso de AP Seminar (Seminário) aplicando os métodos. Eles empregam práticas de avaliar, analisar 
e sintetizar à medida que fazem pesquisas. Documentam os processos e organizam as etapas do desenvolvimento 
em um portfólio. O curso culmina com um trabalho de 4.000 a 5.000 palavras, apresentação e defesa oral, se 
aplicável.

Tópicos e Questões de Pesquisa dos Seniors neste ano
 
Efeitos da colonização na identidade latino-americana: foco no Equador
Como a colonização afetou a autoestima na identidade cultural do povo equatoriano?
 
Ideologia pela lente da câmera: analisando a legitimação da violência e da intenção autoral no filme “Tropa 
de Elite”
Até que ponto “Tropa de Elite” empregou técnicas tradicionais de cinema para legitimar ações ilegais e violentas 
da polícia militar no Rio de Janeiro?
 
A influência de “TikTok” sobre a população adolescente chinesa: fama, uso de mídias sociais e código moral
Até que ponto o aumento da popularidade do aplicativo de vídeos chinês, “TikTok”, está correlacionado ao 
comportamento antiético da população adolescente chinesa e seu ponto de vista sobre a fama em relação ao 
código moral?
 
Estigmatização da saúde mental: uma análise das opiniões dos professores do Ensino Médio
Até que ponto a familiaridade dos professores com doenças mentais afeta suas opiniões no ambiente acadêmico?
 
“Disney” e identidade brasileira
Como a constante exposição aos desenhos animados populares entre as crianças americanas afeta a percepção 
das crianças brasileiras sobre identidade e cultura?
 
“Violet Evergarden”: uma anatomia sobre a perda
Até que ponto “Violet Evergarden” e mídia similar retratam de forma saudável estigmas de perda e sofrimento 
pós-combate?
 
Avaliação dos danos: os possíveis impactos de espécies marinhas invasoras no Arraial do Cabo
Se uma invasão em larga escala de espécies marinhas acontecesse em Arraial do Cabo, qual seria o efeito?
 
Professores e Motivação
Até que ponto os professores do Ensino Médio da Escola das Nações influenciam a motivação de seus alunos?
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ESTAMOS MOLDANDO O FUTURO
Nós somos o futuro. Nós somos inventores. Nós nos divertimos aprendendo. 
Queremos fazer a diferença. Os professores nos ensinam como ajudar os 
outros. Desenvolvemos novas ideias. Aprendemos a encontrar soluções. Nós 
somos diferentes. E somos Um.

IMPACTO DA INSTRUÇÃO



SCHOLASTIC APTITUDE TEST (SAT)
A nota mais alta dos Alunos da Escola das Nações no SAT foi no Percentil 99
O exame SAT é exigido pela maioria das universidades norte-americanas como parte do processo de admissão. 
Ele avalia habilidades em Leitura, Produção Escrita, Matemática e Raciocínio. O objetivo do exame é semelhante 
ao do Enem no Brasil. A cada ano, mais de 2 milhões de estudantes em todo o mundo fazem o SAT. Nove alunos 
do Grade 12 e sete alunos do Grade 11 da Escola das Nações fizeram o teste em 2018-19. Os alunos com melhor 
desempenho deste ano no SAT foram Letícia Assano, que obteve pontuação no percentil 99, e Carolina Xavier e 
Stefan Gonçalves, ambos no percentil 98. Alexandre Camargo obteve pontuação no percentil 95. No Grade 11, 
Henrique Mueller obteve pontuação no percentil 92. 

Parabéns a todos os estudantes que se submeteram ao teste, mas especialmente a Letícia Assano, que obteve 
a mesma pontuação, ou pontuação mais alta que 99% de todos os alunos que fizeram o SAT no mundo. Que 
conquista! A tabela a seguir mostra a porcentagem dos estudantes da Escola das Nações da turma de 2019 que 
fizeram o SAT e obtiveram pontuação no percentil 70 e acima.

Faixa de Percentil Turma de 2019 - % de alunos que pontuaram em 
cada faixa de percentil (9 alunos)

Percentil 90 e acima 44.4%

Percentil 80 e acima 44.4%

Percentil 70 e acima 66.7%

ADMISSÕES EM UNIVERSIDADES
Os alunos da turma de 2019 se inscreveram em uma ampla gama de faculdades e universidades. Eles foram 
aceitos em dezenove instituições no exterior e uma no Brasil.

Admissões em Universidades Internacionais
Até agosto de 2019, onze seniors se inscreveram em universidades no exterior - e todos foram aceitos! Juntos, 
tiveram ofertas de mais de US$ 110.600 em bolsas de estudo. Os alunos aplicaram para os seguintes cursos: 
Psicologia, Ilustração, Design de Comunicação, Ciência Política, Ciências Sociais, Relações Internacionais, 
Animação, Engenharia, Administração e Segurança Cibernética. Parabenizamos Arthur Castro, Carolina Xavier, 
Helena Medeiros, Jing Jyng Chang, João Guilherme Borges, Júlio Brito, Letícia Assano, Marat Ventura, Nawaf 
Alqarni, Rameiro Rodrigues e Stefan Gonçalves pelas admissões.

Universidades estrangeiras da Turma de 2019
St. John’s University

Penn State University
University of Toronto

School of the Art Institute of Chicago
PrattMWP College of Art and Design
Savannah College of Art and Design

Columbia College Chicago

University of Amsterdam
University of British Columbia
The University of Edinburgh

King’s College London
Durham University

University of Sussex
Drexel University

Georgetown University
Fordham University

Hult International Business School
George Mason University

EU Business School

*Até Agosto de 2019.

Admissões em Universidades Nacionais
Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de Brasília (UnB)

Danilo Carvalho

Stefan Gonçalves

Museologia

Estatística

MEASURES OF ACADEMIC PROGRESS (MAP)
A Escola das Nações utiliza o teste Measures of Academic Progress™ (MAP™) para avaliar os alunos dos Grades 2 
a 9 no início e no final de cada ano letivo. O primeiro teste MAP foi aplicado em 2010 a todos os estudantes dos 
Grades 3 a 9. O teste mais recente foi aplicado no final do ano letivo de 2018-19.

Os testes MAP são avaliações adaptativas computadorizadas nas áreas de Leitura, Matemática e Língua Inglesa. 
Nesses testes, a dificuldade de cada questão se baseia no desempenho nas questões anteriores. Conforme o aluno 
acerta as respostas, as perguntas se tornam mais difíceis. Se erra, as questões ficam mais fáceis. A pontuação 
final é uma estimativa do rendimento do discente.

Os três gráficos a seguir demonstram o desempenho dos alunos nos testes MAP em Leitura, Matemática e Língua 
Inglesa no final do ano letivo de 2018-19 comparado à norma norte-americana em 2015 (dados mais recentes 
disponíveis sobre a norma).

Em Matemática, os alunos dos Grades 
5 a 9 obtiveram pontuações acima das 
normas dos EUA.

Os alunos dos Grades 2, 3, 6 e 7 
obtiveram a maior média de turma na 
história da Escola em Matemática!

Em Leitura, os alunos dos Grades 5 a 
9 obtiveram pontuações acima das 
normas dos EUA.

Os alunos dos Grades 3 e 5 obtiveram 
a maior média de turma na história da 
Escola em Leitura!

Em Língua, os alunos dos Grades 2 a 
9 obtiveram pontuações acima das 
normas dos EUA.
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A Escola das Nações recebeu reconhecimento público em 2018 por obter nota 7.1 no Índice de Desenvolvimento 
de Educação Básica (IDEB) do Ministério da Educação (MEC) pela excelente conquista de nossos estudantes do 
Ensino Médio.

O IDEB, cujo propósito é monitorar a qualidade educacional do Brasil, baseia-se no número de formandos, na 
performance estudantil em exames padronizados de Português e Matemática e nas respostas dos alunos em 
questionários socioeconômicos. O exame de Português foca leitura e interpretação textual, e o de Matemática, 
solução de problemas.

O IDEB é a ferramenta para acompanhar as metas de qualidade do Plano Nacional de Desenvolvimento Educacional 
para a educação básica. Estabeleceu como meta que, em 2020, o IDEB do Brasil seja 6,0 - uma média que 
corresponda a um sistema educacional de qualidade comparado ao de países desenvolvidos.

A Escola das Nações conquistou o segundo lugar na região dentre, aproximadamente, 131 escolas públicas e 
privadas que se submeteram à prova. Nossa Instituição obteve 7,1. A escola que ficou em primeiro lugar teve 
pontuação apenas um pouco superior, mas também recebeu pontuação geral de 7,1. Seguem as dez melhores 
escolas de Brasília classificadas pela pontuação no IDEB.

1o Lugar CED Leonardo da Vinci Unidade Norte 7.1

2o Lugar Escola das Nações 7.1

3o Lugar CED Sigma 6.9

4o Lugar Colégio Marista de Brasília – Ensino Médio 6.9

5o Lugar CED Sigma – Asa Norte 6.8

6o Lugar CED Católica de Brasília 6.6

7o Lugar  Instituto Educacional Santa Elias 6.5

8o Lugar CED Sigma Águas Claras 6.3

9o Lugar  Colégio Militar de Brasília 6.1

10o Lugar  Colégio Jesus Maria José 5.9

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA)
Alunos do Ensino Fundamental e Médio receberam duas medalhas de prata e três de bronze na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia (OBA).

Nome do Aluno Grade Medalha

Cauê Fonseca de Sá Grade 8 Prata

João Praia Dias Fajardo Álvares Grade 8 Prata

Fausto Trezze Grade 3 Bronze

Maria Isabel Kimura Grade 4 Bronze

Robert Zurman Gonçalves Grade 12 Bronze

Lugar Escola Nota

BRAZILIAN MODEL UNITED NATIONS (BRAMUN)
Alunos da Escola se reuniram e debateram questões mundiais na simulação das Nações Unidas conduzida por 
discentes - o BRAMUN XVII. A fim de se preparar para a conferência, eles estudaram posições dos países e das 
entidades governamentais que representavam.

Oito estudantes receberam reconhecimento especial pelo desempenho no BRAMUN XVII.

Chair Position
Lara Arruda (Grade 11), Vice-Chair pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas

Best Delegation
João Augusto Hoffman (Grade 12) e Rameiro Marc Rodrigues (Grade 12), representando a Finlândia na Comissão 
Europeia

Outstanding Delegations
• Giovanna Basso (Grade 11) e Lara Arruda (Grade 11) representando a África do Sul no Conselho de Direitos 

Humanos
• Alexandre Camargo (Grade 12) e João Braga (Grade 10), representando a Rússia no Comitê Político
• Mariana Ferraz (Grade 12) e João Guilherme Borges (Grade 12) representando a França no Comitê Político

CÂMARA MIRIM
Trinta estudantes participaram da “Câmara Mirim” - um programa educacional 
desenvolvido pela Câmara dos Deputados. Durante os dias da atividade, os alunos 
simularam ações legislativas apresentando ideias, debatendo propostas e votando 
em novos projetos de lei.

LEITURA NA ESCOLA
A média mensal de livros alugados pelos alunos é cerca de 1.600 livros da biblioteca e 1.200 livros didáticos. 
Comédia, mistério, romance e ficção científica foram os gêneros mais populares entre os alunos. Aventura e ação, 
amizade, fantasia e criaturas mágicas, comédia e romance foram os tópicos de maior interesse. 

Campeões de leitura: Alunos do Kindergarten foram os que mais alugaram livros na Escola.
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PRÊMIOS ADVANCED PLACEMENT

Em 2019, setenta e três alunos fizeram exames 134 
examees AP. 

Sessenta e três, ou 86.3% deles obtiveram nota 
3 ou mais - os melhores resultados AP na história 
da Escola. Quebramos nosso recorde de 83.6% 
conquistado em 2018.

Nota 3 ou mais em uma escala de cinco pontos 
permite aprovação na disciplina correspondente no 
ensino superior.
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Pré-Requisitos do Advanced Placement

AP Scholar with Distinction
Concedido aos alunos que obtiveram pontuação média de pelo menos 3,5 em todos os exames AP, e pontuação 3 
ou mais em cinco ou mais desses exames. Parabenizamos Fernanda Cardoso, Giovanna Dias, Leticia Assano, João 
Borges, Stefan Gonçalves, Sara Naranjo e Carolina Xavier.

AP Scholar with Honor
Concedido aos alunos que obtiveram pontuação média de pelo menos 3,25 em todos os exames AP e pontuação 
3 ou mais em quatro ou mais dos exames. Parabenizamos Lara Paiva, Jing Chang e Mariana Ferraz.

AP Scholar
Concedido aos alunos que obtiveram pontuação 3 ou mais em três ou mais exames AP. Parabenizamos Leonardo 
Bandos, Julia Segatto, Laura Vieira, Gabriel Paiva, Fernando Vasconcellos e Leticia Tauil.

AP Capstone Diploma
Concedido aos alunos que obtiveram pontuação 3 ou mais no AP Seminar e no AP Research, e em quatro outros 
exames AP de sua escolha. Parabenizamos Leticia Assano, João Borges, Sara Naranjo e Carolina Xavier.

AP International Diploma
Concedido aos alunos que mostraram uma performance excepcional em áreas distintas e obtiveram pontuação 3 
ou mais em 5 exames AP. Parabenizamos Fernanda Cardoso and Carolina Xavier.

AP Seminar and Research Certificate
Concedido aos alunos que obtiveram pontuação 3 ou mais no AP Seminar e no AP Research. Parabenizamos Gabriel 
Paiva e Fernando Vasconcellos.
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CONCURSO DE ARTES DO DIA DA TERRA
Alunos dos Grades 1-12 participaram do Concurso de Artes do Dia da Terra organizado pela Embaixada Americana 
em Brasília - uma iniciativa de conscientização ambiental cujo tema foi “Proteção às Nossas Espécies”. Fomos uma 
das três escolas participantes em 2018-19, e tivemos muitos alunos com obras incríveis. O concurso teve duas 
categorias: a externa e a interna. A externa consistiu em avaliação de trabalhos entre as escolas participantes. A 
interna compreendeu avaliação de trabalhos entre os alunos de nossa Escola.

Prêmios Externos
Ensino Médio (Grades 9-12): 
Amanda Luz de Araújo (Grade 11)
Mariana Corte Imperial Gomes (Grade 11)

Ensino Fundamental 1 (Grades 1-5):
Sophie Aislínn Cordeiro O’Broin (Grade 1) and
Clara Léana Cordeiro O’Broin (Pré-K)

Prêmios Internos
Ensino Médio (Grades 9-12):
Amanda Luz de Araújo (Grade 11)
Mariana Côrte Imperial Gomes (Grade 11)
Menção Honrosa:
Dalia Rubby Calderon Medina (Grade 9)
Gabriela Piloni Pires (Grade 10)

Ensino Fundamental 2 (Grades 6-8):
Júlia Oliveira Figueiredo (Grade 8)
Maya Santangelo Coimbra (Grade 6)

Ensino Fundamental 1 (Grades 1-5):
Sophie Aislínn Cordeiro O’Broin (Grade 1) and
Clara Léana Cordeiro O’Broin (Pré-K)
Bianca Vianna Poppius (Grade 2)
Menção Honrosa:
Rafael Camara Simões (Grade 1)

Tendência de Cinco Anos da Porcentagem de Alunos com Pontuação 3 ou mais nos Exames AP

Total de Alunos AP 73

Número de Exames 134

Alunos AP com Pontuação 3+ 63

% Total de Alunos AP com Pontuação 3+ 86.0

2015 2016 2017 2018 2019

69

150

58

84.0

66

120

54

82.0

38

63

20

53.0

31

45

19

61.0

Números de Prêmios Advanced Placement em 2019
Prêmio Número de Alunos Premiados

AP Scholar with Distinction 7

AP Scholar with Honor 3

AP Scholar 6

AP Capstone Diploma 4

AP International Diploma 2

AP Seminar & Research Certificate 2

Total 24
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CONQUISTAS ESPORTIVAS
International Schools Sports League (ISSL)
Pela primeira vez na história da Escola, nossa equipe de futebol feminino conquistou o primeiro lugar na segunda 
temporada do torneio International Schools Sports League. As meninas jogaram contra equipes de outras oito 
escolas internacionais. Invictas na competição, marcaram gols em todos os jogos. Mais de quatrocentos alunos 
de diferentes escolas do Brasil participaram da segunda temporada do ISSL nas modalidades de futebol e vôlei.

Torneios Locais - Basquete
Evento

Copa das Nações de Basquete

Brasília Sports League (BSL)

Equipe

Basquete Masculino Sub 17

Basquete Masculino Sub 14

Prêmio

3o Lugar

3o Lugar

Torneios Locais - Vôlei
Evento

Copa das Nações de Vôlei

Copa das Nações de Vôlei

Equipe

Vôlei Feminino Sub 17 (Nations)

Vôlei Feminino Sub 17 (Cougars)

Prêmio

2o Lugar

3o Lugar

Torneios Locais - Futebol
Evento

Copa Libertadores

Copa Libertadores

Campeonato Boca Juniors

Campeonato Boca Juniors

Campeonato Boca Juniors

Copa das Nações

Copa das Nações

Copa das Nações

Copa das Nações (Futsal)

Copa Integração

Copa Marista de Futsal

Campeonato Boca Juniors

Copa das Nações

Copa das Nações

Copa Integração

Convite EAB

Copa dos Campeões

Copa dos Campeões

Copa das Nações

Copa das Nações

Copa das Nações

Copa das Nações

Equipe

Futebol Masculino Sub 09

Futebol Masculino Sub 12

Sub 7

Sub 9

Sub 13

Futebol Masculino Sub 14

Futebol Feminino Sub 15

Futebol Feminino Sub 17 (Cougars)

Futebol Masculino Sub 17

Futsal Masculino Sub 15

Futebol Feminino Sub 14

Sub 16

Sub 9 (Nations)

Futebol Feminino Sub 17 (Nations)

Futsal Masculino Sub 17

Futebol Feminino Sub 17

Sub 7

Sub 9

Sub 8 (Nations)

Sub 9 (Cougars)

Sub 11

Sub 12 (Nations)

Prêmio

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

1o Lugar

2o Lugar

2o Lugar

2o Lugar

2o Lugar

2o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar

3o Lugar
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ESTAMOS COMPROMETIDOS COM A MELHORIA
Estamos em uma jornada. Vamos mudando continuamente. Avaliamos, 
analisamos, experimentamos, observamos, resolvemos. Aprendemos novas 
habilidades e conceitos de design. Encontramos problemas e descobrimos 
soluções com auxílio de variados recursos e criatividade. Assumimos liderança 
nos caminhos que percorremos. Avançamos. Somos Um.

CAPACIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO



PLANO DE APRIMORAMENTO ESCOLAR
Na Escola das Nações, acreditamos que o planejamento estratégico precisa ser visto e assumido como processo 
contínuo e altamente participativo. Nosso Plano de Aprimoramento Escolar é um documento vivo. Nós o revisamos 
para que reflita nossa visão de evolução em prol do futuro que desejamos para a Escola e para o aprendizado dos 
alunos. Também o examinamos considerando valores atemporais e necessidade de forte e duradoura identidade 
cultural. O objetivo é cumprir a visão e a missão de educar cidadãos do mundo de acordo com padrões de 
excelência. O desenvolvimento e a transformação do aluno como ser humano integral estão no centro de nossos 
esforços. Para se educar uma criança, é preciso uma comunidade. Essa comunidade será eficaz na medida em que 
criar uma cultura de cuidado e cooperação e aplicar conhecimentos científicos para a resolução de problemas.

Síntese do Plano de Aprimoramento Escolar 2018 – 2023

Três Metas
• Maximizar o rendimento escolar em um ambiente de aprendizagem personalizado e rigoroso para que cada 

aluno alcance sucesso hoje e nas próximas etapas.
• Otimizar a efetividade organizacional e a responsabilidade, aprimorando o uso de dados, processos e sistemas.
• Inspirar e estimular habilidades, valores e qualidades importantes no século XXI.

Nove Estratégias
• Garantir que os alunos empreguem habilidades de raciocínio de alto nível para aprender.
• Garantir que os professores utilizem estratégias de ensino altamente eficazes.
• Aumentar a efetividade do sistema de avaliação dos estudantes com base em padrões e referenciais, 

comunicando o progresso deles de forma clara e frequente.
• Garantir sucesso e responsabilidade dos alunos, analisando, interpretando e utilizando dados de alto impacto 

de forma sistemática e efetiva.
• Garantir a efetividade organizacional e a responsabilidade, aprimorando os processos e os sistemas para 

permitir análise, interpretação e uso dos dados de forma efetiva.
• Implementar deep learning gerando entendimento sobre o desenvolvimento holístico das capacidades 

humanas.
• Otimizar o uso da tecnologia, implementando programas educacionais, softwares, hardwares, plataformas e 

dispositivos que sejam adequados ao desenvolvimento.
• Garantir que todas as partes interessadas promovam clima saudável na Escola do ponto de vista social e 

emocional.
• Reforçar o Programa de Serviço com base nos valores fundamentais da Escola e nos princípios fundamentais 

da Fé Bahá’í.

RECURSOS HUMANOS
O departamento de Recursos Humanos continuou aprimorando políticas e programas para a equipe pedagógica e 
a administrativa. Uma das melhorias se refere ao novo sistema de folha de pagamento, que automatiza todos os 
processos. Outra é a plataforma “Meu RH”, que atende a toda a equipe da Escola. Essa plataforma digital fornece 
acesso seguro às informações referentes à folha de pagamento e aos benefícios dos funcionários.

O departamento de Recursos Humanos também adotou iniciativas internas para melhorar a saúde e o bem-estar 
da equipe de professores e funcionários - o “Programa de Saúde e Bem-estar”. Alguns dos objetivos do Programa 
são motivar a equipe a aumentar atividades físicas, melhorar a saúde e reduzir o estresse. Os profissionais 
interessados agora têm acesso a sessões regulares de alongamento, aulas de dança e clube de corrida, além de 
informações relevantes sobre nutrição e saúde.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Na Escola das Nações, nós nos comprometemos a melhorar o ensino e a aprendizagem preparando os alunos para 
serem responsáveis, éticos e cidadãos do mundo. O desenvolvimento profissional contribui para uma educação 
de alta qualidade. Nossas equipes administrativa e pedagógica participam de workshops, conferências e reuniões 
semanais. Um desenvolvimento profissional eficaz melhora o ensino, a aprendizagem e a eficácia organizacional.

Em 2018-19, monitores, assistentes, professores e administradores participaram de mais de oitenta oportunidades 
de desenvolvimento profissional. Segue uma lista dos principais temas abordados para desenvolvimento 
profissional em 2018-19, bem como conferências e workshops.

Temas de Desenvolvimento 
Profissional
• Project-Based Learning (PBL)
• Understanding by Design (UbD)
• Filosofia Pedagógica Reggio Emilia
• Dimensões do Desenvolvimento 

Holístico
• Estratégias Instrucionais Altamente 

Eficazes
• Currículo Socioemocional
• Propósito Moral Duplo

Conferências & Workshops
• Estratégias de Gerenciamento de Sala de Aula
• Conferência da Associação de Escolas Americanas no Brasil
• Conferência de Educadores da Associação das Escolas 

Americanas na América do Sul (AASSA)
• Professores Ensinando Professores (workshops em Tecnologia)
• Pensamento Crítico
• Proteção do Aluno
• Informação Estudantil pelo Sistema do PowerSchool
• Workshops em Leitura e Escrita

Semana Pedagógica & Aprendizagem Baseada em Projetos

Na Semana Pedagógica, a consultora educacional Linda Henke retornou à Escola das Nações para continuar ações 
de aperfeiçoamento na abordagem Reggio Emilia. Ela promoveu, também, workshops de três dias aos professores 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio sobre Project Based Learning (PBL), ou Aprendizagem Baseada em 
Projetos, nos dias 24 e 26 de julho.

Project Based Learning (PBL) é um método de ensino que promove educação aprofundada nas salas de aula. No 
desenvolvimento do PBL, os estudantes trabalham em um grande projeto que os leve a abordar problemas reais do 
cenário global ou a responder a questões complexas. E o mais importante - os alunos são convidados a apresentar 
descobertas, conhecimentos construídos e competências em formato de um produto ou de uma apresentação 
como etapa final. O PBL promove, naturalmente, o desenvolvimento de habilidades do século XXI, desperta a 
criatividade discente e sua motivação para aprender cada vez mais.

Dentre vídeos, artigos, pesquisas, livros e experiências pessoais, Linda Henke compartilhou vários recursos para 
ajudar nossa equipe a se familiarizar com o PBL. Os segmentos do Fundamental e do Médio tiveram um começo de 
ano produtivo no planejamento anual de aula - uma colaboração entre equipes e departamentos na formulação 
de questões norteadoras, comparações com normas e benchmarks, atividades e rubricas para avaliação dos 
projetos. Ela ofereceu consultorias e bate-papos individualizados com os docentes à medida que eles produziam 
planos em PBL integrando diferentes áreas de ensino.
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Programa de Mestrado pela Universidade Estadual de Nova Iorque (SUNY)
Trinta e um funcionários da Escola estão participando do programa de mestrado em Estudos Multidisciplinares 
pela State University of New York (SUNY). O programa consiste em dez cursos ministrados presencialmente em 
nossa Escola ou semipresencial, com aulas on-line.

O programa começou em outubro de 2018 com profissionais da Educação Infantil, do Fundamental e do Médio.

A Universidade Estadual de Nova York (SUNY) tem experiência comprovada no campo pedagógico, em programas 
educacionais de qualidade para escolas internacionais em muitos países do mundo. Oferece vasta gama de 
cursos em educação e liderança educacional. Em consulta à SUNY, projetamos e personalizamos o programa para 
atender às necessidades de nossos alunos e professores.

Datas

Outubro 2018

Fevereiro 2019

Abril 2019

Nome do Curso

Ensinando a Indivíduos com 

Excepcionalidades na Sala de Aula Regular

O Currículo Holístico

Ensino e Aprendizagem Criativos em 

Ambientes Formais e Informais

Professor

Dra. Raquel Schmidt

Dr. Barry Oreck

Dr. Chris Shively

Ensinando a Indivíduos com Excepcionalidades na Sala de Aula Regular
Tópicos: características dos indivíduos com excepcionalidades; adaptação de currículos de classes regulares 
para atender às suas necessidades; estratégias de observação, motivação, gestão de comportamento e 
individualização da instrução.

O Currículo Holístico
Tópicos: debate de um modelo útil de ensino e aprendizagem baseado em atuais pesquisas sobre o cérebro e a 
mente; uma abordagem instrucional que incentiva o envolvimento direto e modela muitas técnicas compatíveis 
com a mente baseadas em pesquisas atuais; o que os últimos avanços nas neurociências descobriram sobre 
conhecimentos e habilidades; criação de um currículo que estimule competência emocional, diferenciação, 
memória, disciplina, motivação do aluno, atenção e retenção de material novo.
 
Ensino e Aprendizagem Criativos em Ambientes Formais e Informais
Tópicos: as melhores práticas atuais para promover o ensino e a aprendizagem criativos em contextos de educação 
formal e iniciativas de educação informal; estratégias para melhorar a educação em criatividade, envolver-se em 
aprendizado criativo e usar a tecnologia para apoiar as atividades criativas dos alunos; projetar o currículo de 
criatividade e alinhá-lo a procedimentos avaliativos apropriados.
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SOMOS DEDICADOS AO APRENDIZADO PERSONALIZADO
Apreciamos a diversidade, e esse é um de nossos pontos fortes. Aprendemos 
de maneiras diferentes e temos interesses e necessidades diferentes. 
Nossa Escola nos oferece várias maneiras de investigar, estimular e praticar 
habilidades, aprender conceitos. Utilizamos recursos e ferramentas, como a 
tecnologia, para aprimorar e aprofundar experiências de aprendizado. Temos o 
compromisso de aprender, refletir e agir continuamente. Somos Um.

GERENCIAMENTO DE RECURSOS



FINANÇAS
As mensalidades e as taxas são as únicas 
fontes de receita que a Escola aloca 
integralmente para cobrir custos operacionais 
e investimentos.

Os custos com pagamentos de salários e 
benefícios representam um percentual de 
75% das despesas, seguidos por despesas 
administrativas (11%), de manutenção e 
operacionais (9%), recursos pedagógicos (3%) 
e de desenvolvimento profissional (2%).

Investimentos
Para garantir contínua melhoria na qualidade 
da educação que oferecemos e oportunidades 
para que os alunos prosperem em sua jornada 
acadêmica, a Escola investiu R$ 3 milhões 
em 2018-19 em infraestrutura, instalações e 
equipamentos.

Professional Development
2%

Learning Resources
3%

Maintenance and Operations
9%

Administrative
11%

Salaries and Bene�ts
75%

Renovar e inovar requerem criatividade, comprometimento e coragem. Os investimentos foram feitos nas 
seguintes áreas.
• Novo campo de futebol
• Novos vestiários
• Novo laboratório de Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM)
• Novo maker space (sala de Artes)
• Novas mesas e cadeiras para os refeitórios
• Novas mesas e cadeiras para os Grades 2-5
• Novos móveis para a sala E5
• Novo sistema de prevenção de incêndio

Em 2018-19, concluímos a implementação de um sistema de planejamento de recursos empresariais, o Enterprise 
Resource Planning (ERP), bem como todos os seus módulos. O ERP é um sistema de informação que integra todos 
os dados e processos de gestão dos departamentos administrativos da Escola (finanças, contabilidade, recursos 
humanos, compras, entre outros). A integração dos processos administrativos visa a reduzir custos, ter melhor 
controle sobre as operações, cumprir as leis federais e distritais, facilitar as tomadas de decisão e incorporar as 
melhores práticas nos processos internos da Instituição.

Compliance
Auditores externos independentes relataram conformidade total em relação aos procedimentos e relatórios 
contábeis do exercício de 2018.

RECURSOS DE TECNOLOGIA E LIVROS
Tecnologia da Informação
Nossos recursos de tecnologia da informação são essenciais para o ensino e a aprendizagem, além das operações 
administrativas. Em 2018-19, vários projetos de TI objetivaram fornecer internet mais rápida e eficiente para 
melhorar a infraestrutura de rede de toda a Escola com novos cabeamentos, hubs de integração e pontos de 
acesso sem fio. Cada projeto de TI ajuda a enriquecer a instrução e a aprendizagem ou melhora a eficiência 
operacional, os processos de negócio ou a comunicação.

Seguem os principais projetos de TI concluídos em 2018-19.
• Modernização de Pontos de Acesso Wireless
• Mapeamento dos Cabos e Rede Física
• Implementação de Portais de Autenticação
• Criação de Cultura de Pedidos de Tíquete pelo Portal Freshdesk
• Compra de 151 Laptops
• Instalações de Projetores HDMI
• Aquisição de novos Antivírus
• Otimização da Gestão de Projetos pela Intranet da TI
• Compra de 21 Desktops

Livros
Em 2018-19, adicionamos cerca de 2.000 livros à nossa coleção - adquiridos por compra, doação e Feira do Livro.
• Títulos de Livros: 17,966
• Cópias de Livros: 24,724
• Títulos de Livros Didáticos: 7,803
• Cópias de Livros Didáticos: 35,807
• Cópias de Revistas: 24,724
• EBSCOhost: mais de 12,000 eBooks, 710 revistas, 40 jornais, e centenas de milhares de artigos.
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