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Nations Girl Up na Câmara Legislativa local: Estudantes 
ajudam a elaborar Lei que garante distribuição gratuita 
de absorventes menstruais
Lei visa a alcançar mulheres em situação de risco e alunas de escolas públicas do Distrito Federal

O que começou como tema de discussão entre estudantes, se tornou Projeto de Lei na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e, hoje, é Lei. O grupo Nations Girl Up ajudou a deputada distrital Arlete Sampaio a redigir 
o Projeto de Lei, agora Lei, que prevê a distribuição gratuita de absorventes nas escolas e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) para mulheres em situação de risco e alunas de escolas públicas do DF.

De acordo com a lei, o governo do Distrito Federal deve garantir cuidado básico às mulheres que menstruam, 
disponibilizando produtos de higiene íntima, como absorventes, nas Unidades Básica de Saúde (UBS) para 
jovens em situação de vulnerabilidade econômica e estudantes de escolas públicas.

“A pobreza periódica é um problema global que afeta mulheres e meninas que não têm acesso a produtos 
sanitários seguros e higiênicos e/ou que são incapazes de administrar a menstruação com dignidade; 
problema muito comum em ambientes escolares, também. Em conjunto com outros grupos Girl Up no Brasil, 
percebemos que essa pauta estava mais próxima de nós do que pensávamos. Vemos muitas meninas 
faltando a aulas porque não têm acesso a absorventes, algumas até abandonam a escola por causa disso. 
Infelizmente, não há pesquisas suficientes acerca do tema no Brasil ”, aponta Luísa Ribeiro, copresidente do 
Nations Girl Up. Inicialmente, o Projeto de Lei foi elaborado por representantes de grupos feministas locais e 
nacionais - incluindo Nations Girl Up -, organizações privadas e a deputada distrital, Arlete Sampaio.

Um novo ano para o Nations Girl Up
Girl Up foi fundada pela Fundação das Nações Unidas em 2010 como uma iniciativa para ajudar a apoiar 
as agências da ONU que se concentram em meninas adolescentes. É uma iniciativa global que visa a 
promover o empoderamento e a participação feminina em todas suas áreas de atuação. É um dos muitos 
grupos ativos de meninas e meninos que se juntaram ao movimento e estão lutando pela causa! Desde 
sua criação, em 2018-19, o Nations Girl Up alcançou muitas conquistas, incluindo a mais recente, a Lei dos 
absorventes menstruais. No final do último ano letivo, as integrantes do nosso Nations Girl Up organizaram 
uma arrecadação de fundos para a compra de produtos de higiene feminina para mais de trezentas famílias 
de Santa Luzia, na Cidade Estrutural. Juntas, elas arrecadaram mais de dois mil reais! O grupo também 
promoveu uma série de eventos em nossa Escola - mesas-redondas, workshops e discussões em grupo de 
vários tópicos relevantes para a comunidade escolar.

Faça parte deste movimento
Se você gostaria de ingressar no Nations Girl Up, entre em contato com uma de nossas participantes pelo 
Instagram @nationsgirlup.



Admissões UniversitáriasAdmissões Universitárias
Vinte e um alunos das turmas de 2020 e 2021 foram admitidos em universidades 
estrangeiras e nacionais de sua escolha! Esses resultados foram compilados um mês 
após término do primeiro semestre letivo de 2020-21, em fevereiro.

Admissão em Universidades Nacionais
Quatro seniors e seis ex-alunos foram aceitos em uma faculdade brasileira. Eles se 
inscreveram em universidades nacionais públicas e privadas. Os estudantes selecionaram 
os seguintes cursos: Medicina, arquitetura, cinema, engenharia aeroespacial, jornalismo 
e administração.

Parabéns, alunos, pelo sucesso merecido!
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Admissões UniversitáriasAdmissões Universitárias
Admissão em Universidades Internacionais
Nove seniors e uma ex-aluna candidataram-se para universidades estrangeiras nos 
Estados Unidos, Canadá, Espanha, Irlanda dentre outras. 

Alguns países escolhidos foram Estados Unidos, Canadá, Espanha e Irlanda. Juntos, 
eles conseguiram mais de US $ 43.450 em bolsas de estudo. Os alunos se inscreveram 
nos seguintes cursos: Economia e finanças, administração, análise de dados, tecnologia 
musical, indústria musical, biologia, ciências biológicas e medicina.
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Centenário da chegada da 
Fé Bahá’í ao Brasil 
História marcada por devoção, serviço e coragem, impulsionada pela jovem Leonora Armstrong, 
deixou legado que se desdobra no florescimento de comunidades vibrantes ao redor do Brasil

Neste ano, os bahá’ís da América do Sul celebram o centenário da chegada de Leonora Armstrong ao 
Brasil. Sua importância histórica deve-se ao fato de ter sido a primeira seguidora de Bahá’u’lláh, o fundador 
da Fé Bahá’í, a se estabelecer no continente. Inspirada por seus interesses religiosos, ela trabalhou 
incansavelmente ao lado de inúmeros brasileiros e brasileiras para responder a necessidades sociais das 
mais diversas. 

Nascida nos Estados Unidos, em 23 de junho de 1895, chegou ao nosso país, aportando no Rio de 
Janeiro em 1 de fevereiro de 1921, aos 25 anos de idade. Leonora foi uma figura singular, que ao se 
mudar desacompanhada para um continente ‘estranho’ rompeu expectativas do que uma jovem mulher, 
bem-educada e solteira, deveria fazer no século 20. Extremamente tímida e desprovida de autoconfiança, 
sua história exemplifica uma vida de coragem e total sacrifício aos demais. 

Inicialmente, o que a atraiu à América do Sul foi a receptividade às ideias presentes nos Ensinamentos 
Bahá’ís. Teosofistas da cidade de Santos, entre eles o artista e jornalista  ngelo Guido, haviam trocado 
correspondências com bahá’ís nos Estados Unidos pois desejavam saber mais sobre a religião nascente. 
O propósito de Leonora de promulgar uma causa universalista, compartilhar uma mensagem que elabora 
sobre temas de igualdade de gênero, superação de preconceitos e eliminação de extremos entre riqueza e 
pobreza foi mais forte do que os obstáculos que se apresentaram para ela. 

Começou sua vida em Salvador, alugou um edifício na Cidade Baixa e abriu uma creche onde atendia a 
menores abandonados. Em seu sincero desejo de ajudar os outros, proveu abrigo provisório a refugiados 
de guerra e, em ocasiões diversas, fez lugar em seus limitados aposentos para crianças ou mães solteiras 
necessitando de ajuda temporária. Apesar de professora por profissão, tornou-se conhecida entre os pobres 
como uma enfermeira leiga, inclusive oferecendo apoio durante um surto de cólera no Ceará. Durante toda 
sua vida, realizou trabalho voluntário em instituições de serviços sociais. 

Além de Salvador, viveu por vários anos no Rio de Janeiro e passou os últimos dez anos de sua vida em Juiz 
de Fora, Minas Gerais. Viajou durante 60 anos por todo o Brasil, sempre de ônibus comum. De Porto Alegre 
a Manaus e Belém, de Belo Horizonte a Salvador, e de lá a todas as capitais do Nordeste. 



Para se sustentar, Leonora aceitou muitos tipos de serviços - dando aulas particulares de inglês, dirigindo 
uma pequena escola, e até mesmo trabalhando como guarda-livros na área contábil para uma oficina e 
agência de automóveis. 

Também se destacou por seu trabalho como tradutora. Aprendeu logo o português e o espanhol, e traduziu 
os primeiros livros da Fé Bahá’í para esses dois idiomas, publicando várias obras na década de 30 e 40. 
Hoje, existem centenas de títulos sobre a Fé Bahá’í nesses idiomas, com tiragens totais de mais de cem mil 
exemplares, que se apoiaram nos esforços iniciais de Leonora e hoje estão distribuídos em toda a América 
Latina. 

Ainda, foi uma defensora atuante dos direitos da mulher, sendo uma luz de inspiração para o trabalho 
feminino em prol da paz mundial e da educação. 

Leonora só parou quando realmente não tinha mais forças físicas. Em seus últimos momentos de vida, em 
1980, gravou uma mensagem com a voz fraca, mas com palavras de muita firmeza e estímulo, dirigida a 
300 mulheres reunidas em Brasília para uma conferência internacional de mulheres que aconteceu em 17 
de outubro, justamente o dia em que Leonora Armstrong faleceu. 

Depois de sua morte, recebeu várias homenagens, inclusive de autoridades e pessoas proeminentes. Em 
sua memória temos hoje mais de uma dezena de escolas e creches, em particular no Amazonas, no Pará 
e na Bahia. 

A partir de seu pioneirismo, brasileiras e brasileiros de todas as classes sociais e estilos de vida se 
aproximaram da Fé Bahá’í, compondo uma comunidade diversa e abrangente, representativa do nosso país. 
Atualmente, em todos os estados, essas pessoas dedicam-se a traduzir os ensinamentos de Bahá’u’lláh 
em ação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais unida e justa, ao lado de indivíduos e 
organizações que compartilham desse mesmo ideal. 

Para mais informações 
• E-mail da Secretaria de Ações com a Sociedade e Governo: sasg@bahai.org.br 
• Sites oficiais da Comunidade Bahá’í do Brasil: bahaullah.org.br; bahai.org.br

Texto escrito pela Assembleia Espiritual Nacional Bahá’í



Dia do Serviço
Diante de tantas mudanças e desafios em todo o mundo, nossa comunidade escolar se esforça para ser 
exemplar em ações que levem os alunos a compreender seu papel na construção de um mundo melhor por 
meio do serviço aos outros.

O Dia do Serviço deste ano letivo exemplificou o poder da unidade, da criatividade e da atuação coletiva 
da comunidade EdN - mesmo a distância. Em 22 de agosto, mais de 170 pessoas participaram de nossa 
sessão ao vivo no YouTube - uma mesa redonda e workshops via Zoom - para compartilhar conhecimentos e 
talentos. Estudantes, professores, pais e ex-alunos participaram de discussões sobre serviço, justiça social 
e desenvolvimento socioemocional.Em uma das oficinas, alunos do Ensino Fundamental 1 escreveram 
cartas para idosos e profissionais de saúde. Nossos professores de Português se propuseram a explicar 
aos alunos e convidados diferentes formas de se dirigir às pessoas a quem estavam escrevendo e como 
endereçar suas cartas.

Três instituições de ensino com as quais nossa Escola tem parceria - Instituto São Judas Tadeu, ADCAM e 
Monte Moriá - participaram de duas oficinas: “Necessidades socioemocionais dos alunos pós-pandêmica” 
e “O uso de ferramentas tecnológicas para o ensino”.Além das conversas, o Dia do Serviço contou com 
a promoção de uma campanha de doação. A comunidade escolar doou roupas e brinquedos para ajudar 
projetos e causas sociais.

“Esta expressiva participação da comunidade escolar fez emanar o verdadeiro espírito de serviço 
durante a manhã do evento. Em unidade, nossa manhã promoveu um verdadeiro espírito de serviço, 
empregando nossas experiências e competências para o bem comum. Agradecemos de coração 
a todos que fizeram deste Dia de Serviço um sucesso inesquecível. - Departamento de Educação 
Moral e Cidadania Global

“Deveis vos distinguir por amar a humanidade, por unidade e harmonia, por amor e justiça. Em suma, 
deveis vos distinguir em todas as virtudes do mundo humano - pela lealdade e sinceridade, pela 
justiça e fidelidade, pela firmeza e constância, pelas obras e serviços filantrópicos ao mundo humano, 
pelo amor a todo ser humano, pela unidade e concórdia com todas as pessoas, pela remoção dos 
preconceitos e a promoção da paz internacional. Finalmente, deveis vos distinguir pela iluminação 
celestial e a aquisição das dádivas de Deus. Desejo esta distinção para vós. Este deve ser o ponto 
de distinção entre vós. - ‘Abdu’l-Bahá



Diante de tantas mudanças e desafios em todo o mundo, nossa comunidade escolar se esforça para ser 
exemplar em ações que levem os alunos a compreender seu papel na construção de um mundo melhor por 
meio do serviço aos outros.

O Dia do Serviço deste ano letivo exemplificou o poder da unidade, da criatividade e da atuação coletiva 
da comunidade EdN - mesmo a distância. Em 22 de agosto, mais de 170 pessoas participaram de nossa 
sessão ao vivo no YouTube - uma mesa redonda e workshops via Zoom - para compartilhar conhecimentos e 
talentos. Estudantes, professores, pais e ex-alunos participaram de discussões sobre serviço, justiça social 
e desenvolvimento socioemocional.Em uma das oficinas, alunos do Ensino Fundamental 1 escreveram 
cartas para idosos e profissionais de saúde. Nossos professores de Português se propuseram a explicar 
aos alunos e convidados diferentes formas de se dirigir às pessoas a quem estavam escrevendo e como 
endereçar suas cartas.

Três instituições de ensino com as quais nossa Escola tem parceria - Instituto São Judas Tadeu, ADCAM e 
Monte Moriá - participaram de duas oficinas: “Necessidades socioemocionais dos alunos pós-pandêmica” 
e “O uso de ferramentas tecnológicas para o ensino”.Além das conversas, o Dia do Serviço contou com 
a promoção de uma campanha de doação. A comunidade escolar doou roupas e brinquedos para ajudar 
projetos e causas sociais.

“Esta expressiva participação da comunidade escolar fez emanar o verdadeiro espírito de serviço 
durante a manhã do evento. Em unidade, nossa manhã promoveu um verdadeiro espírito de serviço, 
empregando nossas experiências e competências para o bem comum. Agradecemos de coração 
a todos que fizeram deste Dia de Serviço um sucesso inesquecível. - Departamento de Educação 
Moral e Cidadania Global

“Deveis vos distinguir por amar a humanidade, por unidade e harmonia, por amor e justiça. Em suma, 
deveis vos distinguir em todas as virtudes do mundo humano - pela lealdade e sinceridade, pela 
justiça e fidelidade, pela firmeza e constância, pelas obras e serviços filantrópicos ao mundo humano, 
pelo amor a todo ser humano, pela unidade e concórdia com todas as pessoas, pela remoção dos 
preconceitos e a promoção da paz internacional. Finalmente, deveis vos distinguir pela iluminação 
celestial e a aquisição das dádivas de Deus. Desejo esta distinção para vós. Este deve ser o ponto 
de distinção entre vós. - ‘Abdu’l-Bahá

Olimpíada Brasileira de 
Astronomia
A Escola das Nações teve resultados estelares na última Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. 
28 alunos, do Grade 1 ao 12, participaram da Olimpíada de 2020 e 13 conquistaram medalhas!

A Sociedade Astronômica Brasileira organiza e promove as Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica desde 
1998. Em 2020, houve participação de mais de 437 mil estudantes. 

Devido à pandemia, os exames foram realizados de forma virtual, durante dois dias - 12 e 13 de novembro. 
A prova contou com dez questões - 7 de Astronomia e três de Astronáutica. A maioria foi de múltipla escolha.
Parabéns aos alunos que participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ano 2020. 
Parabéns especiais aos nossos medalhistas!

Ouro Prata Bronze
Manuela R. Arentz, Grade 4
Yasmin B. R. de Arruda, Grade 5
Isabella Roseo Arduini, Grade 8

Rodrigo Cortez Caiado, Grade 2
Davi dal P. de Castro, Grade 3
Rafael Camara Simões, Grade 3
Joana Lima de O. Lara, Grade 4
Artur B. Roriz de Arruda, Grade 9

Tiago Eozenou, Grade 3
Cecilia Mattos de Araújo, Grade 4
Lily Jaguar Correia, Grade 4
David Ruback Accioly, Grade 5
Isabel Araya Hurtado, Grade 8



Projetos de Serviço da Escola das Nações - Evoluindo Virtualmente
Por Lisa Perskie e Equipe UNAtions
Lisa Perskie é a Diretora Executiva da Escola das Nações em Brasília, Brasil. UNAtions é um 
projet o de extensão educational criado por um grupo de educadores da Escola das Nações. Foi 
desenvolvido para educadores compartilharem seu conhecimento, experiência e métodos para 
promover aprendizado, desenvolvimento e a habilidade de contribuir com a sociedade pelo serviço. 

A essência de projetos de serviço eficazes e significativos seja a conexão humana estabelecida por meio 
de amizade, empatia e colaboração. Ao longo dos anos, desenvolvemos diversos projetos de atendimento 
a creches e centros educacionais que operam com recursos e programas educacionais mínimos. Ficamos 
imaginando como poderíamos apoiar esses educadores e demais pessoas em situações semelhantes.

Em 2018, iniciamos um projeto de extensão educacional chamado UNAtions. Queríamos ir além das 
formas pontuais e breves de serviço, como convidar alunos de escolas da região para nosso campus em 
dias especiais, o que, embora positivo, tem impacto limitado em termos de capacidade transformadora. 
Procuramos um pequeno número de instituições cuja filosofia de crescimento e transformação fosse 
semelhante à nossa e interessadas em um relacionamento de longo prazo por meio do qual todos tivessem 
um papel ativo no desenvolvimento e fortalecimento de ambientes e práticas educacionais.

Queríamos que o UNAtions fosse um projeto desenvolvido por educadores para educadores, a fim de que 
pudessem compartilhar conhecimentos, experiências e métodos com objetivo de promover a aprendizagem, 
o desenvolvimento das crianças e sua capacidade de contribuir para servir e melhorar a sociedade.
Quando fundamos o UNAtions, membros da equipe visitavam as escolas uns dos outros porque ainda não 
tínhamos imaginado como a colaboração on-line poderia ser poderosa. No entanto, a pandemia exigiu que 
reformulássemos o modo como colaboramos para continuar trabalhando juntos.

Descobrimos que é possível manter, e até fortalecer, nossas conexões com escolas com as quais temos 
parcerias on-line. A confiança que desenvolvemos antes da pandemia ajudou tremendamente. Estamos 
expandindo nossos recursos de workshops, vídeos e materiais curriculares. Hoje, cumprimos o compromisso 
de serviço totalmente on-line e aumentamos a capacidade de alcançar outras instituições que possam se 
beneficiar de nossos projetos de serviço. Nossa equipe compartilha abertamente pontos sobre os quais 
estamos lutando que sejam relevantes e úteis para as escolas parceiras. Não temos padrão nem forma 
prescrita de oferecer desenvolvimento profissional. Nós personalizamos o que compartilhamos de nossos 
programas escolares, currículos e práticas com base em necessidades e interesses das escolas parceiras.

Nossa parceria colaborativa mais avançada até agora é com a Escola do Futuro, localizada na área 
densamente povoada da Zona Leste de Manaus, Amazonas. Essa instituição atende a 400 crianças e 
adolescentes. A Associação para Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, instituição que supervisiona a 
Escola do Futuro, está localizada em Zumbi dos Palmares, que, como outros bairros da região, enfrenta 
desafios de infraestrutura, desigualdade social e falta de segurança.

Muitas escolas particulares da região com mensalidades baixas foram forçadas a fechar em razão da saída 
de alunos e professores. A Escola do Futuro perdeu poucas matrículas e foi capaz de prosperar devido ao 
trabalho em equipe e à capacidade de responder com rapidez aos obstáculos que a pandemia trouxe. 
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adolescentes. A Associação para Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, instituição que supervisiona a 
Escola do Futuro, está localizada em Zumbi dos Palmares, que, como outros bairros da região, enfrenta 
desafios de infraestrutura, desigualdade social e falta de segurança.

Muitas escolas particulares da região com mensalidades baixas foram forçadas a fechar em razão da saída 
de alunos e professores. A Escola do Futuro perdeu poucas matrículas e foi capaz de prosperar devido ao 
trabalho em equipe e à capacidade de responder com rapidez aos obstáculos que a pandemia trouxe. 

Duas de nossas educadoras da Educação Infantil - Meissa Mendes e Diana Alencastro - foram as 
primeiras voluntárias, que, com a então coordenadora, Melaney Tinkess, e a Diretora Executiva, Sra. 
Lisa Perskie, ajudaram a lançar o projeto UNAtions. Quando visitaram Manaus e começaram a trabalhar 
com os funcionários da Escola do Futuro, foram recebidas por um grupo de educadores entusiasmados 
e trabalhadores. Inicialmente, a equipe da Escola do Futuro solicitou apoio com conselhos de disciplina e 
melhores ações para o aprendizado.

Nossos docentes começaram a trabalhar com pequenos grupos de professores na Escola do Futuro e a 
oferecer oficinas de Disciplina Positiva. À medida que foram observando os professores nas salas de aula, 
outras questões subjacentes se tornaram visíveis, como a falta de currículo, de compreensão sólida de 
estratégias de ensino eficazes para envolver os alunos, falta de conhecimento de como planejar unidades 
de aprendizagem adequadas ao desenvolvimento pedagógico e de compreensão de que o currículo serve 
como um guia, não é uma rotina rígida a ser seguida.

Um aspecto-chave de nossos projetos pelo UNAtions é ‘ler a realidade’ do ambiente escolar e praticar a 
escuta ativa para entender melhor o cenário da instituição e apoiá-la, priorizando e trabalhando de acordo 
com as necessidades delas. Em parceria com a direção da Escola do Futuro, avaliamos onde a instituição 
se encontrava em seu desenvolvimento. Estabelecemos metas para alinhar as práticas à sua visão, e eles 
construíram um plano estratégico concreto e direto para o desenvolvimento educacional.

É comum na região acreditar que uma boa gestão da sala de aula envolve as crianças sentadas em silêncio 
durante todo o dia letivo. Nossos professores incentivaram os profissionais da Educação Infantil da Escola 
do Futuro a fazer melhor uso de seus espaços ao ar livre para aprendizagem e usar materiais locais para 
criar centros lúdicos e dinâmicos. Juntos, eles construíram uma cabana tropical muito convidativa em sua 
biblioteca e criaram centros de aprendizagem em salas de aula usando materiais de cores vivas disponíveis 
na região amazônica. À medida que o aprendizado ativo aumentava, eles viram os problemas disciplinares 
diminuir drasticamente.

Nossa coordenadora de Tecnologia Educacional do Ensino Médio, Blenda Batista, fez diversos workshops 
on-line com a equipe da Escola do Futuro, apresentando-lhes ferramentas e ideias educacionais para 
envolver os alunos em experiências de aprendizagem profundas, divertidas e significativas. Eles optaram 
por se concentrar no “voice and choice”, ou poder de escolha e verbalização da opinião dos estudantes e 
professores, aulas virtuais interativas, aprendizagem baseada em investigação e estratégias de gamificação.

O planejamento com os administradores da Escola do Futuro valeu a pena, pois os professores começaram 
a ver os benefícios das estratégias que colocaram em prática. O sucesso deles ajudou a prepará-los para 
aceitar novas metas e tentar mais estratégias. Iniciativas de sucesso são catalisadores potentes de mudanças 
futuras e são ainda mais críticas em ambientes com escassez de recursos.

Ao trabalhar com as pessoas, nós as encorajamos a buscar maneiras criativas de aplicar à sua realidade 
o que aprenderam, identificar e usar os recursos disponíveis e trabalhar com sua equipe para promover 
mudanças internas. Nós as encorajamos a serem solucionadoras de problemas, a confiar em sua capacidade 
e em suas habilidades para promover a mudança necessária nas comunidades por conta própria. Não se 
trata apenas de dizer às pessoas o que fazer, mas de compartilhar experiências e ouvir ativamente seus 
problemas - empatia - para que nossas escolas parceiras se tornem cada vez mais confiantes na criação de 
caminhos viáveis, significativos e, o mais importante, sustentáveis para o crescimento e o desenvolvimento.

Convidamos você a visitar nosso site para saber mais sobre nossos projetos de serviço. O link é https://sites.
google.com/edn.org.br/unations/home .



Alumni 
Spotlight

Quando você se formou na Escola das Nações? Conte-nos um pouco sobre sua história na 
Escola. Eu me formei em junho de 2020. E devo dizer que aquele mês foi um período de muitas 
emoções. Mesmo não tendo uma formatura típica, minhas últimas semanas na Escola foram um 
turbilhão de emoções, o fim de um ciclo. Entrei para a Escola pouco tempo depois de meu aniversário 
de seis anos. Então posso dizer que a Escola das Nações fez parte da minha infância e da minha 
adolescência, além de marcar a minha vida em Brasília.

Do que você mais sente falta da Escola das Nações? É difícil resumir doze anos de muitos bons-
dias para o Afonso em apenas algumas palavras. Sinto falta de tudo, de todas as memórias que fiz na 
EdN, tanto das boas quanto das ruins. Sinto falta da emoção de acordar todos os dias para ir à escola e 
conversar com professores e colegas. Mas, acima de tudo, sinto falta do apoio de todos. A minha rotina 
era falar com a Camila, marcar reunião, conversar com a Cris, a Nery, a Mary... Amava estar conectada 
com todos e saber que todos me conheciam e apoiavam.

Quais são as melhores lembranças de seu tempo conosco? Tenho várias! Mas confesso que 
me lembro mais do meu ensino médio. Lembro-me de ter criado o clube de debate e de teatro, além 
de ter participado de um festival de teatro amador – ganhamos melhor maquiagem e roteiro original. 
Lembro-me de cada país que representei nas conferências de simulação da ONU - amei representar 
os Estados Unidos na Comissão sobre a Situação das Mulheres. Amei mais ainda ter tido a honra de 
criar o Nations Girl Up. Adorei todas as aulas – mesmo as que não gostava muito – e a relação que 
tinha com os professores, desde ser monitora do professor França e ajudar a professora Ilza na Feira 
do Livro, por exemplo. E não posso me esquecer de ter gostado de passar horas na Escola, tanto 
nas sextas à noite como nos sábados de manhãzinha. Poderia andar pela Escola de olhos fechados.
Da Turma de 2020 da Escola das Nações para Minerva School at KGI. Confesso que não tenho tanta 
certeza sobre qual curso vou escolher, porém, o mundo é o meu campus e pretendo explorar os quatro 
cantos do Planeta antes de decidir.

Um grande legado que você deixou para a nossa Escola é o Nations Girl Up. Em suas palavras, 
o que é Nations Girl Up? O Nations Girl Up é muito mais do que uma 
campanha da ONU; é união, possibilidades, ou melhor, a concretização 
de possibilidades. Juntas, fomos capazes de fazer tantas coisas! Tudo 
começou quando eu e as outras meninas da diretoria descobrimos que, 
quando não conversamos sobre algo, este algo, portanto, ‘não existe’. Não 
há nada mais perigoso e revolucionário do que trocar ideias e experiências. 
Unimos a Escola enquanto fazíamos campanha para arrecadar 
absorventes e promover a literatura feminista. A primeira diretoria do clube 
foi, essencialmente, um grupo de amigas que se tornaram mais próximas 
ao descobrir que, juntas, podem fazer muito mais. Aprendique está tudo 
bem ser do jeitinho que sou e espero que o clube tenha um pouquinho 
de mim e das outras meninas.Como fundadora e primeira presidente, 
o Nations Girl Up me mostrou que é com um pouco de loucura que se 
muda o mundo, de pouquinho em pouquinho. No começo, éramos o único 
clube em Brasília; o clube mais próximo estava a três horas de distância, 
em Goiânia. Não tínhamos muito apoio, porque ninguém sabia o que 
estávamos fazendo, nem mesmo eu. E foi sem direção que encontramos 
o nosso rumo. Só de saber que outras meninas continuaram com o clube 
já é um sentimento de conquista para mim.

Entrevista com a Ex-Aluna: 
Giovanna Basso
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Quais são seus sonhos para o Nations Girl Up? Qual é o futuro que você vê para o grupo? Quero 
muito que a maior conquista dessas novas meninas seja a amizade, a proximidade. É incrível mudar 
o mundo, mas é melhor ainda quando você faz isso junto de outras pessoas incríveis, porque se você 
cresce e melhora, isso já é mudar o mundo. Por que não, mudar o mundo daqueles próximos a você?

Você é autora do livro “Adolê Sente: o mundo na perspectiva de uma jovem audaciosa.” Conte 
um pouquinho para gente do que se trata. Assim como o Nations Girl Up surgiu da necessidade de 
conversar e desabafar, eu também precisava fazer isso no âmbito pessoal. Como sempre gostei de 
escrever, acho que fez muito sentido anotar tudo que se passava na minha vida, tanto fora quanto dentro 
da Escola. Sim, eu andava com um caderninho verde por aí para não perder nenhum acontecimento 
ao meu redor. “Adolê Sente: o mundo na perspectiva de uma jovem audaciosa” é composto de 32 
crônicas argumentativas, pequenas histórias, sobre temas que permeiam a minha vida como jovem. 
Além de tudo, é um livro para jovens audaciosos que querem se sentir confortáveis na própria pele.

O que (ou quem) te inspirou a escrever este livro? Sempre almejamos ser aquelas pessoas que 
imaginamos. Mas a boa notícia é que já somos a pessoa que queremos ser. Precisamos apenas ser 
polidos. Eu precisava escrever o livro que gostaria de ter lido quando era mais jovem. Mas se a minha 
“juventude” já se foi, a minha irmã mais nova, Giulia Basso do 9B, pode aprender agora o que demorei 
anos para aprender. Por isso, ela é quem ilustrou o livro, porque “Adolê Sente” é um livro de meninas 
para meninas (e para meninos também).

Como o seu livro se relaciona com alguns temas e questões atuais que vivemos em nossa 
sociedade?“Adolê Sente” trata de minhas experiências como uma menina que quer traçar o próprio 
destino. Falo sobre como sofri com saúde mental e autoestima, mas também discuto músicas e filmes 
que me ajudaram a ser quem sou. Ou até sobre temas gerais, como desigualdade social e de gênero 
ou sustentabilidade. Aliás, muito do que escrevi foi inspirado no que vivi na Escola das Nações.

Você acredita que estudar na Escola das Nações a influenciou a ser quem você é hoje? Para 
ser uma defensora da equidade de gênero? E para escrever seu livro? 
Acredito que além de sermos universos desconhecidos prontos para serem 
explorados, somos também a união de cada pessoa que cruzou nosso 
caminho. Uma parte de mim sempre será a EdN e todas as pessoas que 
me ajudaram a ser quem eu sou. Sei que o céu é o meu limite, porque 
a EdN sempre me apoiou nas minhas “loucuras”. Já ganhei prêmio de 
teatro, já participei de diversas conferências de modelo diplomático, já criei 
o primeiro clube da ONU em Brasília, porque o “não” eu já tinha, e a EdN 
que me deu o “sim”.

Que conselho você daria aos nossos alunos? Sabe aquela característica 
que o faz ser diferente dos outros? Seja a sua curiosidade, a sua intensidade 
ou a sua paixão? É ela que faz você ser quem é, então não a esconda! 
Faça-a se destacar, seja “louco”. O “não” você já tem, mas é você quem 
se dá o “sim”. Se tiver medo de fazer alguma coisa, vá com medo mesmo. 
Se as pessoas não acreditam em você, continue até que acreditem. Tudo 
parece inconcebível até que seja feito. Por isso, saiba qual é sua zona de 
conforto e descubra um jeito de sair dela todos os dias. Às vezes, temos 
que ser um pouquinho loucos para fazer o que está na nossa cabeça ser 
real para os outros.

Entrevista com a Ex-Aluna: 
Giovanna Basso
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Alunos criam obras de arte para o concurso internacional “Arte pela Justiça Social”

Na Escola das Nações, incentivamos os alunos a serem agentes ativos de mudança no mundo. No 
início deste ano letivo, estudantes do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Médio e seus professores de 
Artes e Educação Moral participaram do concurso internacional “Arte pela Justiça Social” promovido 
pela Social Justice Club Initiative.

Com mais de duzentos trabalhos inscritos, a organização escolheu cinco obras de arte vencedoras, 
e um de nossos alunos ficou no topo do ranking: Manoela Moura, Grade 12. Seu trabalho “Justiça 
Social precisa de Mudança” conquistou o terceiro lugar!

“Em minha obra de arte pela justiça social, optei por retratar um protesto inspirado no movimento 
“Vidas Negras Importam”, que começou nos Estados Unidos em 2020 após a morte de George 
Floyd. No entanto, decidi mostrar não só pessoas que protestam contra o racismo, mas também 
outras injustiças que enfrentamos diariamente. Justiça social é a ideia de que todos merecem 
direitos e oportunidades econômicas e políticas iguais. As populações que retratei em minha arte 
muitas vezes são privadas disso. Em meu desenho, cada sinal de protesto representa um grupo 
que enfrenta injustiças sociais por causa de sexismo, racismo, homofobia, discriminação religiosa 
ou desigualdade de classe social. Meu trabalho mostra pessoas lutando para acabar com essa 
realidade, para reivindicar seus direitos e ter acesso às mesmas oportunidades de grupos mais 
privilegiados ”- explica Manoela Moura.

Temas como gênero e igualdade racial inspiraram os alunos, que retrataram movimentos relevantes 
em 2020, como “Vidas Negras Importam” e protestos para ajudar a proteger o meio ambiente. 
As obras foram avaliadas com base em originalidade, habilidades artísticas e representação de 
justiça / injustiça social. Quanto à originalidade, os jovens artistas foram avaliados em criatividade 
envolvendo expressão de ideias e uso de materiais. Para habilidades artísticas, os julgadores 
buscaram avaliar se a imagem é fácil de ler e o quão bem as habilidades de desenho retrataram a 
imagem. A representação de justiça / injustiça social foi avaliada com base em quão bem a obra de 
arte representou o tema de justiça social e como evocou emoção.

Nove estudantes EdN também receberam menções honrosas. 
• Arthur Fernandes, Grade 7, pela obra “Together We’re Stronger”
• Maria Clara Brum, Grade 7, pela obra “Social Justice”
• Helena Mello, Grade 9, pela obra “Black Lives Matter”
• Isabela Lima, Grade 9, pela obra “Dough-ble Standards”
• Liam Medeiros, Grade 9, pela obra “Racism Through Vision”
• Luís Nunes, Grade 11, pela obra “Dangers of Not Wearing a Mask”
• Leonardo Grasso, Grade 12, pela obra sem título
• Luiza Mello, Grade 12, pela obra “Black Lives Matter”
• Nicolle Modesto, Grade 12, pela obra “No Freedom till We’re Equal”
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Desde sua fundação, há 40 anos, a Escola das Nações entende que conhecimento acadêmico 
e habilidades socioemocionais são componentes essenciais para educação e desenvolvimento. 
Com objetivo de oferecer oportunidades que visem à formação de cidadãos do mundo capazes 
de lidar com suas emoções e de alcançar objetivos pessoais e coletivos, oferecemos um currículo 
de aprendizagem socioemocional baseado em experiências de vida autênticas, com parceria entre 
Escola, famílias e comunidade.

Nosso currículo de aprendizagem socioemocional é baseado em pesquisas científicas de alta 
qualidade e em evidências do Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, o CASEL. 
Está alinhado também à Base Nacional Curricular Comum brasileira, a BNCC, que descreve o 
conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da educação básica.

Nas salas de aula, da Educação Infantil ao Ensino Médio, buscamos intencionalmente desenvolver 
inteligência emocional e habilidades socioemocionais - autoconsciência, autogestão, consciência 
social, habilidade de relacionamento interpessoal, tomada responsável de decisões. Essas habilidades 
podem ser ensinadas e trabalhadas em diferentes estágios de desenvolvimento. Contribuem para 
a formação de crianças e adolescentes empoderados e capazes de co-criar comunidades seguras, 
gentis, responsáveis, respeitosas, saudáveis e justas.

Estudos realizados ao longo de décadas comprovam que os alunos que participam de programas de 
educação socioemocional alcançam maior sucesso acadêmico, melhores comportamentos em sala 
de aula, maior capacidade de controlar o estresse e as emoções e melhores atitudes em relação a si 
mesmos, aos outros e à escola. Habilidades que os estudantes desenvolvem em nossos programas 
socioemocionais, como criatividade, pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução de problemas 
e relacionamentos interpessoais, são essenciais para uma vida pessoal, acadêmica e profissional 
saudável e bem-sucedida.

A Apredizagem 
Socioemocional na EdN



Não há quem pare a Turma de 2021
O exame SAT é exigido pela maioria das universidades norte-americanas como parte do processo 
de admissão. É uma prova padronizada oferecida todos os anos pela instituição estado-unidense 
College Board. Avalia habilidades em Leitura, Produção Escrita, Matemática e Raciocínio. O objetivo 
é semelhante ao do Enem no Brasil. A cada ano, mais de 2 milhões de estudantes em todo o mundo 
fazem o SAT.

Turma de 2021
Nove alunos do Grade 12 fizeram o teste em outubro de 2020, e três em dezembro (um aluno fez o 
exame em outubro e dezembro). As duas melhores pontuações em outubro foram obtidas por Lucca 
F. Conforto (99º percentil) e Beatriz C. Barreto (98º percentil). 118.374 alunos em todo o mundo 
fizeram o SAT em outubro de 2020.

Os três alunos que se submeteram ao SAT em dezembro pontuaram no percentil 98 ou mais. 
Gabriela P. Pires obteve a pontuação máxima da história recente de nossa escola, colocando-se no 
99º percentil! Pedro C. Braga e Gustavo G. Siglemann marcaram ambos no 98º percentil. 98.137 
alunos em todo o mundo fizeram o SAT em dezembro de 2020.

Parabéns a Gabriela P. Pires e Lucca F. Conforto por terem conquistado pontuações altíssimas no 
SAT!

The Scholastic 
Aptitude Test - SAT



Acreditamos que a educação é um processo que vai além da mera transmissão de conceitos e habilidades 
que possam ser aplicadas a um contexto ou atividade definidos. Os seres humanos têm tanto uma dimensão 
material quanto espiritual, que interagem em um processo de constante evolução da alma à medida em que 
ela progride por meio da realidade física que nos envolve. Nesse sentido, nossa Escola tem o compromisso 
de auxiliar os mais jovens a desenvolver notáveis qualidades acadêmicas, éticas e espirituais, além de 
claro entendimento de seu papel na construção de um mundo melhor.A Educação Moral é a força motriz 
que guia a implementação de nossos objetivos educacionais. Ela oferece um quadro de referência em que 
o aprendizado socioemocional e os conteúdos das várias disciplinas caminham lado a lado, provendo aos 
estudantes uma visão mais sistêmica de si mesmos, da realidade à sua volta e das múltiplas maneiras pelas 
quais podem gerar impacto positivo sobre ela.

“Não podemos segregar o coração humano do meio ambiente que o rodeia e considerar que basta que um 
destes seja reformado para tudo melhorar. O homem é orgânico com o mundo. Sua vida interior molda o 
ambiente e dele depende profundamente. Um atua sobre o outro, e qualquer mudança duradoura na vida é 
o resultado dessas reações mútuas.” - Shoghi Effendi

Mudanças por meio do serviço
Em todos os segmentos, os estudantes aprendem que podem fazer diferença nas comunidades a que 
pertencem. Na Educação Infantil, os pequenos atos de bondade permitem que as crianças, desde a tenra 
idade, possam compreender sua conexão umas com as outras, construindo a capacidade de transformar 
suas atitudes para que se tornem indivíduos que se importam com os demais. No Ensino Fundamental I, as 
crianças começam a experimentar atos de serviço no formato de atividades que podem ter uma sequência 
lógica envolvendo diferentes aspectos da aprendizagem individual e coletiva.

No Ensino Fundamental II, a crescente complexidade dessas atividades começa a tomar forma de projetos 
de pequena escala nos quais nossos pré-jovens têm certo nível de autonomia para definir sua área de 
interesse e seu papel particular no processo mais amplo. Quando chegam ao Ensino Médio, eles começam 
a compreender a importância de ser sistemáticos e organizados em seu trabalho, a fim de que o impacto 
de suas ações possa ser mensurado e sustentado ao longo do tempo, e que os conhecimentos gerados 
a partir das experiências possam beneficiar os que virão depois.Esse processo orgânico permite que 
nossos estudantes compreendam e apliquem a abordagem do ciclo de aprendizagem, agindo, refletindo, 
compreendendo e consultando sobre cada fase dos projetos que desejam implementar.

Educação Moral e Cidadania Global Educação Moral e Cidadania Global 
na Escola das Naçõesna Escola das Nações

Learning for Fun
Iniciado em 2012, este projeto oferece aos alunos a 
oportunidade de dar aulas de Inglês e outras atividades 
educacionais para crianças carentes. Em 2019-20, 24 
estudantes estiveram engajados nessas atividades, 
servindo a crianças de 2 a 5 anos no Instituto São Judas 
Tadeu. Durante a pandemia, alunos do Instituto São 
Judas Tadeu receberam videoaulas semanais de inglês. 
Voluntários da EdN postaram materiais no Google 
Classroom das crianças, para que realizassem as aulas 
com os pais em casa.

Speak Up
Iniciado em 2016, este projeto oferece treinamento 
e monitoria a estudantes que desejam ensinar os 
idiomas oficiais da Escola (inglês e português) a 
membros do staff. Atualmente, 7 estudantes oferecem 
atenção individualizada a professores e coordenadores 
estrangeiros que desejam melhorar seu português.



Comunidade das Nações comemorou o quadragésimo aniversário da 
Escola assumindo um desafio ousado: correr 14.600 quilômetros!

Manter o corpo ativo é importante não só para o bem-estar físico, mas também 
para a saúde emocional e mental. As atividades físicas são ainda mais 
importantes hoje em dia, pois muitas pessoas foram forçadas a passar mais 
tempo em frente ao computador, tornando-se menos ativas. Para incentivar 
a comunidade escolar a ter um estilo de vida saudável, promovendo a saúde 
física, emocional e mental, o departamento de Educação Física lançou o projeto 
Nations in Movement.

O que foi Nations in Movement?
De 1º de setembro de 1980 - quando foi inaugurada a Escola das Nações - a 
1º de setembro de 2020 - quando comemoramos o aniversário de 40 anos – 
já se passavam 14.600 dias. Em homenagem a essa jornada, desafiamos a 
comunidade a percorrer um total de 14.600km juntos! Alunos, funcionários, 
pais e amigos tiveram 40 dias - de 7 de novembro a 16 de dezembro - para 
concluir a tarefa. Eles puderam fazer qualquer atividade que permitisse rastrear 
a distância percorrida. O objetivo era que a comunidade se movimentasse. 
Em exatamente quarenta dias, corremos, caminhamos, nadamos e patinamos 
até a linha de chegada! Juntos, alcançamos nosso objetivo. Viajamos 14.600 
quilômetros! Entre os mais de cem participantes, dois alunos se destacaram. 
Luís Felipe Tognolo (Grade 9) e Bruna Pires (Grade 12) registaram a maior 
distância percorrida! Parabéns a todos que se mantiveram ativos e registraram 
sua distância ao longo do evento.

Todo mundo pode correr!
Além dos benefícios inerentes às atividades físicas propostas pelo projeto 
Nations in Movement, buscamos ampliar a conscientização sobre problemas 
que diversas pessoas enfrentam ao praticar esportes. Entre nossos objetivos, 
propusemos a doação de calçados para um projeto implantado no Recanto 
das Emas denominado “Clube dos Descalços”. O Clube dos Descalços é um 
projeto de assistência social do Recanto das Emas que oferece espaço seguro 
para crianças e adolescentes praticarem atividades físicas, participarem de 
aulas de corrida e treinarem. 

Fundado pelo ex-corredor Manoel Evaristo Neto, o projeto visa a fazer do 
esporte uma ponte para que jovens de comunidades vulneráveis integrem a 
sociedade.“O esporte é um meio incrível de inclusão social. As pessoas pensam 
que correr é uma atividade solitária, mas não aqui, não para nós. Corremos 
juntos.” – Manoel Evaristo Neto. Antes da pandemia, Manoel Neto ajudava 
mais de oitenta adolescentes.Para capacitar os jovens atletas a participar de 
aulas de corrida e se exercitarem com conforto e segurança, arrecadamos e 
doamos mais de setenta pares de tênis ao Clube dos Descalços. No dia 15 de 
novembro, Manoel Evaristo Neto recebeu nossas doações. Ele distribuiu os 
calçados para jovens atletas do Recanto das Emas.

C o r r e n d o e c omemor a n d o !C o r r e n d o e c omemor a n d o !



Bahá’ís em todo o mundo estão celebrando o Festival de Ayyam-i-Há.

Do pôr-do-sol da quarta-feira, 24 de fevereiro, ao pôr-do-sol do domingo, 28 
de fevereiro, eles participarão com alegria de atos de hospitalidade e serviço. 
Durante esta festividade, a comunidade Bahá’í celebra Deus e Sua unidade, 
demonstrando atos de amor, companheirismo e unidade.

Ayyam-i-Há, ou Dias Intercalares, é um festival bahá’í de vários dias dedicado 
à hospitalidade e à generosidade. Muitas comunidades e famílias compartilham 
refeições e alguns trocam presentes. Ayyam-i-Há geralmente ocorre em torno 
do final de fevereiro e início de março e precede o jejum de um mês.

Como parte dessa comemoração, alunos e membros de nosso Departamento 
de Educação Moral e Cidadania Global venderão álcool em gel para arrecadar 
fundos para comunidades ribeirinhas no Amazonas. Antes da pandemia, os 
estudantes viajavam para essas comunidades desenvolvendo o projeto Amazon 
Crossing - uma iniciativa para promover a interação social entre pessoas de 
diferentes estilos de vida e aprender sobre arte, cultura e costumes das 
comunidades amazônicas. Os alunos vão produzir o desinfetante de álcool em 
nosso Fábrica-Escola, usando materiais reciclados.

Baha’is celebram Ayyam-i-Ha - um 

periodo de hospitalidade, caridade 

e servico antes do jejum

“Os dias que excedem aos meses devem antepor-se ao mês do jejum. 
Nós ordenamos que eles, entre todos os dias e noites, sejam as 
manifestações da letra Há; por essa razão não foram confinados aos 
limites do ano e de seus meses. Ao longo desses dias, incube ao povo 
de Bahá prover festivamente alimento para si e para os seus, e também 
para os pobres e necessitados; incube-lhes aclamar e glorificar o Senhor 
com regozijo e júbilo, e entoar o Seu louvor e exaltar o Seu Nome. E 
quando findarem — esses dias de doação que precedem o período de 
abstinência —, iniciem eles o Jejum”. - Baha’u’llah


