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APRESENTAÇÃO

Este documento é um instrumento orientador, que visa a oferecer subsídios que contribuam

para o desenvolvimento eficiente da prática escolar. Foi elaborado conforme Arts. 171 e 174 da

Resolução n.º 1/2012 – CEDF.

Nos termos dos Art. 171 e 174 da Resolução n.º 1/2012 CEDF, esta Proposta Pedagógica

define a identidade da Escola das Nações como escola bilíngue – inspirada na filosofia da FÉ

BAHÁ’Í, que tem por objetivo formar cidadãos do mundo, livres de preconceitos, tolerantes a

diferentes religiões, culturas e etnias.

Como fundamentos norteadores para esta prática educativa (missão e objetivos), adotamos

uma organização pedagógica, curricular e processos de avaliação.

I - ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO

EDUCACIONAL

A Escola das Nações iniciou suas atividades educacionais em 1º de setembro de 1980,

atendendo a alunos de diferentes nacionalidades. Nasceu do sonho de duas famílias de educadores

norte-americanos que vislumbraram a edificação de uma instituição baseada em novo modelo de

educação internacional. A base desse modelo foi o princípio de unidade na diversidade, para criar

um ambiente no qual os alunos de várias etnias, nacionalidades, culturas e religiões possam aprender

a viver em paz e em harmonia, enquanto desenvolvem ao máximo o potencial intelectual, físico e

espiritual.

A comunidade escolar é formada de famílias brasileiras, muitas das quais fazem parte do corpo

diplomático, como também de famílias estrangeiras que representam dezenas de países, ligadas a

embaixadas, empresas internacionais ou organizações não governamentais, como UNICEF, Banco

Mundial e Nações Unidas.
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A Instituição oferece Ensino Infantil e Fundamental, com ensino bilíngue em português e em

inglês. O Ensino Médio passou a ser ministrado a partir de 4 de agosto de 1997.

A Escola foi reconhecida pela Portaria n° 32 – SE/DF de 24 de junho de 1991 e recredenciada,

por prazo indeterminado, pela Portaria n° 310 com base no parecer 126/2002 CE/DF de 17 de julho

de 2002. Posteriormente, recredenciada pela Portaria nº 225 de 19 de junho de 2009 SEDF. A Base 1

está localizada na SHIS QI 21 Área Especial – Conjunto 1 – Brasília-DF.

A fim de atender aos apelos da comunidade da Escola das Nações, criou-se um novo espaço,

específico para a Educação Infantil, oferecendo condições apropriadas para o desenvolvimento

integral dos pequenos discentes. O novo espaço mostrou-se adequado para o desenvolvimento das

capacidades e habilidades previstas para esta faixa etária. Nesse contexto, atividades de ordem física,

afetiva, cognitiva e de valores éticos e morais são desenvolvidas por meio de atividades lúdicas,

artísticas e jogos, de relação interpessoal e inserção social, dentro do princípio norteador desta

Escola, “unidade na diversidade”, de modo a oferecer uma educação para o terceiro milênio. 

O funcionamento da Base II iniciou- se em agosto de 2002, ofertando Creche e Educação

Infantil, amparado na Portaria n° 310, com base no Parecer 126/2002 CEDF de 17 de julho de 2002.

Posteriormente, a atividade foi recredenciada pela Portaria nº 225 de 19 de junho de 2009 SEDF. A

oferta do então Jardim III, atual 1º ano do Ensino Fundamental, manteve-se na Base II, tal como

concebida e autorizada originariamente. Essa decisão deu-se em razão dos resultados dos estudos

pedagógicos e logísticos relacionados à faixa etária em questão. A Base II está localizada na SMDB

19 Chácara 2 - Brasília-DF.

A Escola das Nações é mantida pela Associação Cidadão do Mundo - Centro de Educação e

Cultura, uma associação sem fins lucrativos, de existência por tempo indeterminado, entidade com

fins educacionais, com sede e foro em Brasília - Distrito Federal, localizada no Lago Sul, SHIS QI

21 – Área Especial, conjunto 1 – Brasília - DF, registrada sob o n° 420 Livro A-2, do Cartório do 2°

Ofício de Registros e Títulos, SCS, Ed. Antonio Venâncio da Silva, Loja 10, Brasília - DF, em 26 de

novembro de 1990.
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Fundada de acordo com o pressuposto da natureza espiritual da pessoa e da unidade do gênero

humano, seu objetivo maior é o de desenvolver a capacidade de buscar o conhecimento e de amar, no

contexto de serviço à humanidade.

Respaldada por uma experiência consolidada, a educação básica, na Escola das Nações, é

desenvolvida em sintonia com os princípios, objetivos e diretrizes pedagógicos que orientam a

reforma da educação no País e no Distrito Federal, bem como com as habilidades e competências

que são requeridas para o processo educacional na atualidade.

A Escola das Nações é credenciada internacionalmente pela AdvancED e pela Southern

Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS

CASI) e filiada à Association of American/International Schools in South America (AASSA), à

Association of American Schools in Brazil (AASB), à Northwest Evaluation Association (NWEA), à

The College Board (SAT/PSAT), à K12 Online Education e à The Academy for International School

Heads (AISH).

O currículo da Escola é desenvolvido em período integral, bilíngue (língua portuguesa e

inglesa), com o propósito principal de formar cidadãos do mundo, por meio da construção e da

produção de conhecimentos voltados para a organização do pensamento em sua dimensão criadora,

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social do educando.

II – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA

A Escola das Nações visa proporcionar ao educando uma visão de mundo apoiada em

princípios científicos, morais, éticos e espirituais originados dos ensinamentos da FÉ BAHÁ’Í.

VALORES INSTITUCIONAIS

● Unicidade de Deus

● Unicidade da Humanidade

● Unicidade de Religião

● Unidade na Diversidade - respeito às pessoas e valorização de diferentes etnias, posições

sociais, nacionalidades e religiões
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● Eliminação de preconceitos

● Igualdade de gênero

● Nobreza essencial do ser humano

● Investigação da verdade

● Prestação de serviço à humanidade como propósito maior de vida

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

● Cultivar a capacidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a

viver em comunidade.

● Estimular o desenvolvimento de raciocínio superior e de habilidades para resolução de

conflitos aplicados em contextos complexos e desafiadores.

● Promover a excelência em todos os aspectos do crescimento e do desenvolvimento humano.

● Estimular a assumir comportamentos que se caracterizem pela retidão de conduta baseados

em princípios éticos e morais.

● Estimular o desenvolvimento de hábitos e habilidades que garantam vida saudável e

estabilidade emocional.

● Estimular a manter relacionamentos sociais saudáveis, a assumir responsabilidades e desafios

e a compreender mudanças no presente e no futuro.

PRINCÍPIOS DE APRENDIZAGEM

● O ambiente de aprendizagem é seguro, apoiador e produtivo.

● O ambiente de aprendizagem estimula independência, interdependência e motivação.

● As necessidades, as experiências, as perspectivas e os interesses dos alunos se refletem nos

programas curriculares.

● O caráter espiritual e a sensibilidade de cada aluno são respeitados e cultivados de forma

completa e estimuladora.

● Os alunos são desafiados e apoiados para desenvolver níveis mais profundos de pensamento

e de uso produtivo dos conhecimentos.

III – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
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MISSÃO

A Escola das Nações promove a formação do educando como cidadão do mundo, com

elevados padrões de excelência acadêmica, bilinguismo e ética, desenvolvendo a capacidade de

conhecer a humanidade, amá-la e servi-la.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

A Escola das Nações tem como visão tornar-se referência entre as escolas nacionais e

internacionais, formando cidadãos do mundo, por meio do desenvolvimento ético, espiritual e

acadêmico e criando, em cada jovem, o entendimento de seu papel na construção de um mundo

melhor.

IV – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO

OFERECIDO

A Escola das Nações, desde 1980, oferece a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino

Médio, atendendo alunos brasileiros e estrangeiros, em regime de anuidade, com jornada de 7 horas

diárias de permanência na Instituição, com calendário escolar iniciando-se em julho/agosto e

concluindo as atividades no mês de junho.

Para garantir a aprendizagem bilíngue da Educação Infantil ao Ensino Médio, a Escola das

Nações oferece em turno diurno/integral, a partir das 7h:45 e término às 15h10.

Na Educação Infantil, tem início às 8h10 e término as 15h10, Ensino Fundamental série

inicias de 8h às 15h, Ensino Fundamental séries finais e Ensino Médio, de 7h45 às 15h10 conteúdos

em português e inglês.

Tabelas de horários por etapas de ensino:

Horário da Educação Infantil

Início e Término: 8h e 10min 15h e 10min

Módulo – aula: 55min

2 períodos de 15min manhã e tarde não computados na carga horária
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Intervalos: 1h para almoço não computados na carga horária

Horário Ensino Fundamental 1º ao 5ºano

Módulo – aula: 55min

Início e Término: 8h 15h

Intervalos:
2 períodos de 15min manhã e tarde não computados na carga horária

1h para almoço não computado na carga horária

Horário Ensino Fundamental 6º ao 9ºano

Módulo – aula: 8 períodos de 45min

Horário de Funcionamento
Início Término

7h 45min 15h

Intervalo:
15min manhã não computados na carga horária

1h para almoço não computado na carga horária

Horário Ensino Médio
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Módulo – aula: 8 períodos de 45min

Horário de Funcionamento 7h 45min 15h

Intervalo:
15min manhã não computados na carga horária

1h para almoço não computado na carga horária

Em consonância com a legislação do Distrito Federal, com as Diretrizes Educacionais

estabelecidas pelo Ministério da Educação (Parâmetros Curriculares Nacionais) e tendo em vista,

ainda, demandas e expectativas da comunidade, a Escola das Nações organiza e implementa as

seguintes etapas de ensino.

O enfoque que norteia a inclusão nesta Instituição Educacional, passa pela busca de

possibilitar aos alunos com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, um suporte

pedagógico para desenvolverem suas competências e habilidades, de acordo com seu ritmo e

possibilidade. Prevê auxilio para que ultrapassem limites, oportunizando ainda, a todos na escola, a

convivência com as diferenças, e respeitando-as

EDUCAÇÃO INFANTIL

Essa etapa de ensino tem a ação centrada em aprendizagens consideradas essenciais, como a

construção da identidade, os processos de sociabilização e o desenvolvimento da autonomia das

crianças, considerando-se, para tanto, os múltiplos e diversos espaços de elaboração de

conhecimentos.
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Na Educação Infantil os alunos desenvolvem habilidades sociais, aprendem a trabalhar e a

brincar em equipe. Engajam-se em atividades relacionadas aos seus interesses e a suas necessidades.

As crianças vivem em um ambiente de aprendizagem bilíngue (português e inglês), apoiado

por um currículo equilibrado e baseado em atividades variadas. Participam de imersão nas duas

línguas, em que são estimuladas a descobrir, a questionar e a aceitar desafios.

Na Escola das Nações, a Educação Infantil está estruturada em período integral, conforme a

faixa etária dos alunos.

a) Martenal II (Nursery II) – (a partir de 2 anos)

b) Martenal III (Nursery III) – (a partir de 3 anos)

c) JardimI (Pre-Kinder) – (a partir de 4 anos)

d) Jardim II (Kindergarten) – (a partir de 5 anos)

A Educação Infantil na Escola das Nações tem os seguintes objetivos:

● Propiciar às crianças de 2 a 5 anos, de diferentes nacionalidades, o desenvolvimento integral

de suas potencialidades nos aspectos físico, afetivo, cognitivo, espiritual, ético, estético, de relação

interpessoal e de inserção social.

● Promover o bem-estar das crianças, estimulando a curiosidade e o interesse.

ENSINO FUNDAMENTAL

O Ensino Fundamental tem por finalidade proporcionar ao educando as condições necessárias

ao desenvolvimento integral e harmônico de suas potencialidades, com vista à realização pessoal, ao

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho. Na Escola das Nações o ensino é bilíngue e

funciona em período integral. O atual regime é seriado, com período anual, com base na idade e nas

competências esperadas para cada ano, conforme legislação em vigor. Compreende, também, o Ciclo

Sequencial de Alfabetização – CSA, composto pelos três anos iniciais do Ensino Fundamental que

prevê a não retenção do aluno, oferece oportunidades de sistematização e de aprofundamento das

aprendizagens básicas.
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Os componentes curriculares são organizados de forma interdisciplinar e contextualizados, por

meio de projetos, oficinas e outras atividades, estabelecendo relações entre conceitos e realidade.

Constituem objetivos do Ensino Fundamental, dentre outros, os seguintes:

● Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,

da escrita e do cálculo.

● Compreender o ambiente natural e social, o sistema político, tecnológico, artístico e os

valores que fundamentam a sociedade brasileira, construindo a noção de identidade nacional e

pessoal e o sentimento de pertinência ao País.

● Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas

capacidades afetiva, física, cognitiva, espiritual, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção

social, para agir com perseverança na construção de conhecimento e no exercício da cidadania.

● Saber utilizar diferentes fontes de informação e de recursos tecnológicos para construir

conhecimentos.

● Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural de outros povos e nações,

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de

crença, sexo, etnia ou outras características.

ENSINO MÉDIO

O Ensino Médio tem por objetivo a formação integral do educando, propiciando-lhe uma base

de conhecimentos mais aprofundados que lhe permita o adequado prosseguimento de estudos em

grau superior, em áreas condizentes com seus interesses e aptidões e/ou sua preparação para o

trabalho.

Compete a essa etapa de ensino aprofundar e consolidar os conhecimentos construídos na etapa

anterior, preparando o aluno para a continuação da aprendizagem. É a etapa adequada para a

consolidação de conhecimentos das formas de linguagem, das ciências e das humanidades,

relacionando esses aspectos em um currículo harmonioso e equilibrado.
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O Ensino Médio na Escola das Nações é bilíngue e funciona em período integral, com duração

de 3 anos.  O atual regime é seriado, com período anual.

Buscando maior enriquecimento curricular e flexibilidade, o currículo oferece,

obrigatoriamente, a base nacional comum, além da parte diversificada, ambas organizadas por áreas

do conhecimento.

Os componentes curriculares estão articulados de forma interdisciplinar e contextualizada,

considerando-se as seguintes áreas.

● Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: conhecimentos de Língua Portuguesa,

Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Educação Física e Artes.

● Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: conhecimentos de Biologia,

Física, Química e Matemática.

● Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias: conhecimentos de História, Geografia,

Sociologia e Filosofia.

● Parte Diversificada: Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Língua Estrangeira Moderna –

Espanhol, Estudos Avançados, Educação Moral e Cidadania Global.

Objetivos do Ensino Médio:

● Estimular o aluno para o conhecimento das próprias aptidões, visando às suas possibilidades

vocacionais e à preparação para o trabalho.

● Possibilitar a continuidade/equivalência da educação básica, ampliando e aprofundando o

saber sistematizado, voltado para o desenvolvimento de uma sólida educação geral e para a

formação do ser autônomo, crítico, criativo, participativo, incluindo a formação ética.

● Desenvolver a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, relacionando a

teoria com a prática no ensino de cada componente curricular.

● Preparar o estudante para a continuidade dos estudos em nível superior no Brasil e/ou em

outros países.

● Propiciar ao aluno o conhecimento da língua espanhola como forma de ampliar sua

capacidade de integração e comunicação e seu acesso à cidadania mundial.
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V - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES

O conhecimento, assim como o currículo, são construções e produtos de relações sociais e

históricas. Nesse sentido, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio na Escola

das Nações se orientam em uma perspectiva crítica, oferecendo ensino bilíngue - português e inglês -

para garantir a comunicação entre diferentes culturas, assumindo os seguintes princípios curriculares,

entre outros.

● O conhecimento se constrói e se desenvolve em contextos históricos, sociais e culturais

determinados. Desse modo, o conhecimento escolar deve ser sempre contextualizado.

● Da Educação Infantil ao Ensino Médio, destaca-se como eixo articulador a Proposta

Pedagógica da Escola, portadora de intencionalidade e de projeção de atividades capazes de

superar o imediatismo, o pragmatismo e o espontaneísmo.

A Resolução nº 1/2012 -CEDFD, em seu Art. 19, corrobora a oferta obrigatória dos seguintes

componentes curriculares da educação básica:

I – História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e médio,

ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e

história brasileira;

II – Direito e Cidadania nos ensinos fundamental e médio;

III – Direitos das Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental;

IV – Música, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte,

nos ensinos fundamental e médio;

V – Educação Financeira, como conteúdo obrigatório do componente curricular Matemática,

nas três séries do ensino médio;

VI – Direitos da Mulher e outros assuntos com recorte de gênero nos currículos do ensino

fundamental e médio.

À luz da referida legislação, em seu Art. 13, § 3º e 4º, esta escola oferece de matrícula

facultativa ao aluno estrangeiro a língua espanhola a partir do 6º Ano do Ensino Fundamental até o

Ensino Médio.

O aluno estrangeiro que optar por não frequentar as aulas de língua estrangeira espanhola

será direcionado para reforço escolar.
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A organização curricular, aqui apresentada, parte do pressuposto de que cada componente

curricular corresponde a uma lógica que lhe é peculiar. Cabe ao educador sistematizar e exprimir,

conceitualmente e metodologicamente, cada componente, numa perspectiva de mobilidade e de

transformação. Todo conhecimento deve ser inserido em um contexto mais amplo e servir ao aluno

como instrumento para vencer as dificuldades do seu meio e nele desenvolver uma ação eficaz. Não

há, portanto, na composição do currículo, um componente mais importante do que outro. Todos têm

significado na formação básica do ser humano.

Consoante a Resolução de 1/2012- CEDF, em seu Art.15, § 1º e § 2º, são abordados os temas

transversais de relevância social, respeitando os interesses do discente, da família e da comunidade.

Apresentam-se os temas transversais trabalhados pela escola:

Ensino Fundamental: símbolos nacionais, saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social,

direitos dos idosos, direitos humanos, educação ambiental, educação para o consumo, educação

alimentar e nutricional, educação fiscal, educação para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia,

diversidade cultural, dentre outros, são desenvolvidos em todos os anos, por meio de projetos

interdisciplinares no decorrer do ano letivo.

Ensino Médio: saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, processo de envelhecimento,

direitos humanos, educação ambiental, educação para o consumo, educação alimentar e nutricional,

educação fiscal, educação para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, dentre

outros, são desenvolvidos em todos os anos, por meio de projetos interdisciplinares no decorrer do

ano letivo.

EDUCAÇÃO INFANTIL

O referencial curricular para a Educação Infantil define três âmbitos de experiência: Formação

Pessoal, Formação Social e Conhecimento de Mundo, tanto no programa de inglês quanto no de

português.

14



Essa organização tem um caráter instrumental e didático, sendo que a construção do

conhecimento se processa de maneira integrada e global, havendo inter-relações entre os diferentes

aspectos que são trabalhados pelas crianças.

O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se a experiências que favorecem

prioritariamente a construção do sujeito. Esse trabalho proporciona condições para que as crianças

aprendam a conviver, a ser e a estar com outros e consigo mesmas, em uma atitude básica de

aceitação, de respeito e de confiança. Abrange, dessa forma, um eixo de trabalho denominado

identidade e autonomia.

O Conhecimento de Mundo refere-se à construção de diferentes linguagens pelas crianças e às

relações que estabelecem com os objetos de conhecimento.

O domínio progressivo das diferentes linguagens favorece a expressão e a comunicação de

sentimentos, emoções e ideias das crianças e propicia a interação com os outros, facilitando a

mediação com a cultura e os conhecimentos. Focaliza os aspectos essenciais do desenvolvimento e

da aprendizagem e integra instrumentos fundamentais para as crianças continuarem a aprender ao

longo da vida.

Destacam-se os seguintes eixos de trabalho: Movimento, Artes Visuais, Educação Física,

Música, Linguagem Oral e Escrita (Português e Inglês), Natureza e Sociedade e Matemática.

O objetivo específico do programa de Inglês na Educação Infantil é proporcionar às crianças

imersão na língua inglesa durante parte do tempo em que passam na Escola.

A aquisição da língua inglesa se dá, portanto, sem preocupação com estruturas gramaticais,

mas por meio de comandos e de significativas interações verbais com as professoras. Graças a essa

interação e às atividades de sala de aula, a criança tem contato com a língua e começa a construir a

sintaxe, a morfologia, a fonética e o léxico.

As atividades diversificadas promovem o desenvolvimento das habilidades de investigação e

de exploração, incentivando os alunos na formulação de hipóteses, em um ambiente seguro e

desafiador. A Educação Infantil conta com duas salas de aula-ambiente: uma para aulas dadas em

português, e outra para aulas em inglês.
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O Programa de Educação Moral e Cidadania Global tem como objetivo trabalhar virtudes e

valores, permitindo às crianças momentos de reflexão e de experiências relacionadas a esses

assuntos.

As professoras aplicam o programa, em português e inglês, de acordo com os temas a serem

desenvolvidos por etapas. Os temas ou projetos são propostos pela professora, pelas crianças ou por

ambas as partes, a partir dos conteúdos. Existem, ainda, temas gerais da Escola como, por exemplo,

“Festa das Nações”, “Feira do Livro” e “Festa Junina”. Os alunos são expostos a uma infinidade de

histórias, canções, rimas, jogos e atividades de artes, todos relacionados ao tema do momento.

Contextualizar essas atividades é uma meta constante na Escola, considerando que cada projeto

possibilita novas aprendizagens relacionadas aos conteúdos curriculares.

ENSINO FUNDAMENTAL

O Ensino Fundamental, na Escola das Nações, tem como objetivo a formação básica do

cidadão, conforme preconiza o Art. 32 e respectivos incisos da LDB nº 9.394/96. Tem por finalidade

proporcionar ao educando as condições necessárias ao desenvolvimento integral e harmônico de suas

potencialidades, com vista à realização pessoal, ao exercício da cidadania e à preparação para o

trabalho.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s - serão desenvolvidas as

seguintes habilidades e competências.

● Vivenciar a cidadania no dia a dia, ao enfatizar o diálogo como mediador de conflitos e de

decisões coletivas.

● Adotar atitudes solidárias, cooperativas, repúdio às injustiças, respeito a si mesmo e ao outro,

posicionar-se contra qualquer tipo de discriminação baseada em diferenças culturais, classe

social, crença, sexo, etnia ou outras.

● Conhecer e valorizar a pluralidade sociocultural do nosso País, suas características fundamentais

nas dimensões sociais, materiais e culturais, para se perceber como sujeito integrante, dependente

e agente transformador da sociedade e do ambiente.
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● Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inserção social, para agir com

perseverança na busca de conhecimentos e no exercício da cidadania.

● Utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal -

como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir as produções

culturais, em contextos públicos e privados, e atender a diferentes intenções e situações de

comunicação.

● Saber utilizar diferentes fontes de informação e de recursos tecnológicos para construir

conhecimentos.

● Questionar a realidade, com levantamento de problemas e busca de soluções por meio do

pensamento lógico, da criatividade, da intuição, da capacidade de análise crítica, com o objetivo

de encontrar procedimentos e verificar a sua adequação.

No Ensino Fundamental, as diferentes áreas de conhecimento têm possibilitado diversos

projetos de forma interdisciplinar. O aperfeiçoamento dessa modalidade de atividade parece ser a

forma mais viável de motivar o aluno e demonstrar a necessidade da contribuição de vários campos

de estudo na leitura da realidade e de seus problemas. Nesses projetos, são abordados temas sociais,

ambientais e de cuidado da pessoa e da comunidade, além de alguns propósitos com inclinação mais

científica.

Na parte diversificada, é relevante mencionar o Programa de Educação Moral e Cidadania

Global. Iniciando no Maternal e continuando até a 3ª Série do Ensino Médio, o programa oferece aos

estudantes a oportunidade de desenvolverem capacidades morais e habilidades de liderança,

permitindo, assim, que eles deem contribuição única para uma sociedade integrada e sustentável.

Nesse sentido, a Escola oferece o Ensino Fundamental organizado em uma Base Nacional

Comum, composta pelas seguintes áreas e suas subdivisões:

✔ Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Arte;

✔ Matemática: Matemática;

✔ Ciências da Natureza: Ciências;
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✔ Ciências Humanas: História, Geografia.

A Parte Diversificada organiza-se em:

✔ Inglês;

✔ Espanhol;

✔ Informática

✔ Educação Moral e Cidadania Global

Proporciona-se aos alunos a oportunidade de fortalecimento no aspecto pedagógico, com a

prática concreta dos conceitos trabalhados em sala de aula, de forma integrada com os princípios

norteadores do currículo, além de se permitir a integração com outros segmentos da sociedade, em

uma expressão prática de exercício de cidadania e de solidariedade.

A Escola oferece, ainda, o Programa Internacional, a partir do 9º Ano, aos alunos

interessados em seguir os estudos em universidades no exterior, ou a estrangeiros que pretendem ou

precisam permanecer no Brasil.

A Instituição oferece programas em português e em inglês especialmente elaborados para

estudantes que necessitem de apoio pedagógico na aquisição de conhecimentos linguísticos básicos.

Conforme amparado na Resolução nº 1/ 2002 – CEDF, em seu § 2º, é assegurado aos alunos

estrangeiros tratamento especial, ratificado pela convenção da UNESCO e pelo Decreto nº

63.223/68. Nesse sentido, a Escola das Nações oferece o Programa de Inglês/Português como

Segunda Língua ou Língua Adicional (ESL/EAL – PSL/PAL) para atender aos alunos que ingressam

na Escola com pouco ou nenhum conhecimento linguístico em português e/ou em inglês. Quando

admitidos na Instituição, eles são avaliados pelo Coordenador Pedagógico do respectivo Programa e

orientados a frequentar as turmas de ESL/EAL e/ou de PSL/PAL. O estudante permanece nesse

Programa até que desenvolva habilidades linguísticas na língua-alvo, visando à comunicação, à

leitura e à escrita.
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Mais que o aprendizado da língua, os alunos de diferentes países e os alunos brasileiros

interagem com suas diferenças, talentos e dificuldades. Essa vivência contribui para a integração

dentro e fora do ambiente escolar.

ENSINO MÉDIO

A organização curricular do Ensino Médio inclui obrigatoriamente a base nacional comum,

além da parte diversificada, ambas organizadas por áreas do conhecimento e articuladas de forma

interdisciplinar e transdisciplinar.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum é composta pelas seguintes áreas e suas subdivisões:

✔ Linguagens, Códigos e Tecnologias: Língua Portuguesa, Educação Física, Arte;

✔ Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Matemática, Biologia, Física e

Química

✔ Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

A Parte Diversificada organiza-se em:

✔ Inglês;

✔ Espanhol;

✔ Estudos Avançados;

✔ Educação Moral e Cidadania Global

Os Estudos Avançados são cursos em nível universitário oferecidos aos alunos do Ensino

Médio. Esses cursos refletem o que é ensinado nos melhores cursos preparatórios para ingresso em

universidades. Ao final, os estudantes fazem exames AP - testes padronizados que avaliam

conhecimentos a respeito de conteúdos do ensino superior. Os alunos aprovados nos exames AP

com nota 3 ou superior podem obter créditos ou vaga em cursos avançados de várias universidades

norte-americanas. Podem, também, submeter-se a qualquer um dos 38 exames AP oferecidos pelo
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College Board em Artes, Língua Inglesa, História, Ciências Sociais, Ciência, Tecnologia,

Engenharia, Matemática, línguas mundiais e culturas.

A Escola das Nações oferece os seguintes cursos de Advanced Placement. 

• Literatura Inglesa e Produção de Texto • Língua e Cultura Espanholas 

• Literatura e Cultura Espanholas • Biologia AP 

• Cálculo AB AP • Geografia Humana AP 

• História Mundial AP • Estúdio Arte AP (Programa Internacional) 

• Física • AP Capstone (Seminário AP para 2ªSérie e Pesquisa AP para a 3ª série) 

O currículo é organizado de modo que os conteúdos, a metodologia e as formas de avaliação

possibilitem a compreensão do significado e a aplicação da ciência, das artes e da educação

tecnológica, do processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. O aprendizado das

línguas portuguesa, inglesa e espanhola viabiliza a comunicação, o acesso ao conhecimento e à

cidadania.

No Ensino Médio, as diferentes áreas de conhecimento conversam por meio de projetos

interdisciplinares. Essa experiência, ano após ano tem sido aperfeiçoada, transformando-se em

elemento motivador dos alunos tanto para o estudo da leitura quanto para uma análise

contextualizada dos problemas e das questões sociais. Por essa esteira, abordam-se temas

relacionados ao meio ambiente (sustentabilidade), do cuidado da pessoa e da comunidade, além de

projetos específicos de inclinação mais científica.

Atendendo ao preceituado no Art. 18 da Resolução 01/2012 – CEDF, Filosofia e Sociologia são

disciplinas da base nacional comum, obrigatórias em todas série do Ensino Médio.

A parte diversificada do currículo inclui, a exemplo do Ensino Fundamental, e dando-lhe

sequência, o Programa de Educação Moral e Cidadania Global, o Programa de apoio às línguas

portuguesa e inglesa e o Programa de Estudos Avançados.
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Não obstante ao trabalho pedagógico formativo, a escola desenvolve com esmero os

componentes curriculares, de modo a preparar os alunos, em total condição de igualdade de

conhecimentos com estudantes das escolas não bilíngues. Dessa forma, aplicam-se testes e

avaliações periódicas preparatórias para a realização de processos seletivos para ingresso nas

melhores universidades nacionais e programas de estudos internacionais.

De modo a atender às exigências do credenciamento internacional AdvancED, a Escola oferece

o programa estudos avançados, o qual, além de contemplar o referido credenciamento, propicia aos

alunos o aprofundamento de conhecimentos e a aquisição de novas habilidades.

Matriz Curricular
Instituição Educacional: Escola das Nações
Etapa: Ensino Fundamental 1º ao 9ºAno
Turno: Diurno/integral
Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos
Regime: Anual

Partes do
Currículo

Áreas do
Conhecimento

Componentes
Curriculares CSA

Anos

4º 5º 6º 7º 8º 9º

Linguagens Língua Portuguesa X X X X X X X X X

Educação Física X X X X X X X X X

BASE
NACIONAL

COMUM

Arte X X X X X X X X X

Matemática Matemática X X X X X X X X X

Ciências da
Natureza

Ciências X X X X X X X X X

Ciências

Humanas

História X X X X X X X X X

Geografia X X X X X X X X X

PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira
Moderna - Inglês

X X X X X X X X X

Língua Estrangeira
Moderna - Espanhol

- - - - - X X X X

Informática - X X X X X X X -
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Educação Moral e

Cidadania Global
X X X X X X X X X

Total de módulos aula/semanal 30 30 30 30 30 40 40 40 40

Total de horas anuais 3300 1100 1100 1200 1200 1200 1200

OBSERVAÇÕES:

O Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, corresponde aos três anos do ensino fundamental (artigo 25 da Resolução nº 1/2012- CEDF).
1- Horário de funcionamento:

1º ao 5º ano: 8h às 15h
6º ao 9º ano: 7h45 às 15h

2- Módulos aula:
1º ao 5º ano: módulo de 55 minutos.
6º ao 9º ano: módulo aula de 45 minutos.

3- Duração de intervalos:
1º ao 5º ano: 2 intervalos de 15 minutos, não computados na carga horária.
6º ao 9º ano: 1 intervalo de 15 minutos, não computados na carga horária.
1º ao 9º ano: 1 hora de intervalo para o almoço, não computado na carga horária.

Matriz Curricular
Instituição de Ensino: Escola das Nações
Educação Básica: Ensino Médio
Módulo: 40 semanas – 200 dias letivos
Regime: Anual e seriado
Turno: Matutino/integral

PARTES DO
CURRÍCULO

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

SÉRIES

1ª 2ª 3ª

BASE NACIONAL
COMUM

Linguagens
Língua Portuguesa X X X
Educação Física X X X
Arte X X X

Matemática Matemática X X X

Ciências da Natureza

Biologia X X X
Química X X X
Física X X X

Ciências Humanas

História X X X
Geografia X X X
Filosofia X X X
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Sociologia X X X

PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira Moderna - Inglês X X X
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol X X X
Estudos Avançados X X X
Educação Moral e Cidadania Global X X X

Total de módulos-aula semanal sem Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 38 38 38
Total de módulos-aula anual sem Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 1140 1140 1140
Total de módulos-aula semanal com Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 40 40 40
Total de módulos-aula anual com Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 1200 1200 1200
OBSERVAÇÕES:
1- Horário de funcionamento: de 7h45 ás 15h
2- A duração módulo-aula: 45minutos
3- A duração do intervalo: 1 hora para almoço, não computados na carga horária diária.

15 minutos de lanche, não computados na carga horária diária.
4- O componente curricular Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, é conteúdo de oferta facultativa ao

aluno estrangeiro, e de oferta obrigatória ao aluno brasileiro.

EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS ENTRE OS SISTEMAS DE ENSINO

BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO

Segmento / Section Sistema Brasileiro / Brazilian
School  System*

Equivalência Sistema
Norte-Americano /Grade
Equivalent in the North

American School

Ensino Fundamental
Anos Iniciais

Elementary Program

CSA Grade 1

CSA Grade 2
CSA Grade 3

4º Grade 4
5º Grade 5

Ensino Fundamental
Anos Finais

Middle School Program

6º Grade 6
7º Grade 7
8º Grade 8
9º Grade 9

Ensino Médio Brasileiro
Brazilian High School Program

1ª Grade 10
2ª Grade 11
3ª Grade 12

● Idades para ingresso obedecem a legislação vigente.
● É requerida a comprovação da idade ou da data de nascimento, ou seja, a Certidão de

Nascimento,
passaporte ou outro documento oficial.
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VI – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO E METODOLOGIA

ADOTADA

Objetivos:
● Cultivar a capacidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a

viver em comunidade.

● Estimular o desenvolvimento de raciocínio superior e de habilidades para resolução de

conflitos aplicados em contextos complexos e desafiadores.

● Promover a excelência em todos os aspectos do crescimento e do desenvolvimento humano.

● Estimular a assumir comportamentos que se caracterizem pela retidão de conduta baseados

em princípios éticos e morais.

● Estimular o desenvolvimento de hábitos e habilidades que garantam vida saudável e

estabilidade emocional.

● Estimular a manter relacionamentos sociais saudáveis, a assumir responsabilidades e desafios

e a compreender mudanças no presente e no futuro.

Metodologia e Métodos de Ensino:

A Metodologia de Ensino da Escola das Nações privilegia diferentes práticas educacionais,

em consonância com sua Missão.
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Por ser uma Escola Bilíngue, adota uma metodologia denominada: Dual Language Program.

Esse Programa consiste em desenvolver a proficiência acadêmica e comunicativa em ambas as

línguas – Português e Inglês -, começando no Ensino Infantil. Permite ao aluno instrução acadêmica

nas duas línguas, proporciona uma aprendizagem centrada no aluno, além de um aprendizado

cooperativo.

O Plano de Unidade ou Ensino por Projetos é outro recurso metodológico utilizado, que

permite a interdisciplinaridade entre os conteúdos, além do uso dos temas transversais,

contextualizando o ensino.

Por meio dos projetos, é possível desenvolver habilidades, competências e desafios que

estimulam o aluno a mobilizar seus conhecimentos. Proporciona um aprendizado significativo,

tornando o estudante sujeito de seu próprio conhecimento. O professor passa a ser um mediador,

contribuindo no processo de aquisição do conhecimento e na interação entre os alunos.

Os Planos de Unidade favorecem o desenvolvimento da capacidade de decidir, escolher, falar

e escutar, proporcionando ainda o trabalho em equipe. Os estudantes demonstram prazer em

aprender, em descobrir, e necessidade de construir e pesquisar, desenvolvendo habilidades essenciais

para sua formação integral.

Projetos de grande repercussão na comunidade escolar são apresentados nos eventos da

Escola, como: o Festival das Nações, a Feira do Livro, a Feira de Ciências, o Festival das Luzes e o

Dia das Artes.

Para os alunos que estão na fase da alfabetização, a Escola das Nações utiliza o Jolly Phonics,

que corresponde a um método fônico. Com gestos para cada som das letras, o método

multissensorial é muito motivador para as crianças e professores, permitindo o acompanhamento do

desenvolvimento dos alunos. O método Jolly Phonics desenvolve habilidades de leitura e escrita, tais

como, aprender os sons das letras, aprender a escrever as letras, a juntar e a identificar os sons em

palavras.
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A prática pedagógica da Escola das Nações ocorre de maneira significativa, diversificada e

participativa. Utiliza-se de vários recursos, tais como: trabalhos em grupo, debates, apresentações

musicais, projetos artísticos, teatro e vídeos. Os alunos participam ativamente de estudos do meio,

eventos cívicos e comemorativos, visitam exposições, mostras culturais e se integram a projetos com

caráter de serviço comunitário. Utilizamos ainda, como apoio, livros didáticos e paradidáticos.

No exercício de seus objetivos, a Escola, inserida em uma sociedade dinâmica, adota prática

pedagógica que se apoia nas teorias de Jean Piajet (1896-1980), Vygotsky (1896 –1934) e Emília

Ferreiro, permitindo uma aprendizagem contextualizada e efetiva.

Nossa meta é promover um ambiente escolar em que os relacionamentos se baseiem no

respeito e na cooperação mútuos, na comunicação efetiva e na observância de cuidados que

favoreçam uma melhor conexão aluno-aluno e professor-aluno.

Nesse particular, a Escola se integra à sociedade, assumindo, entre outros, o papel de formar

cidadãos críticos, reflexivos e responsáveis pelo seu aprendizado. Por esta esteira, proporciona

adequação ao estudante no universo pedagógico, criando mecanismos didático-pedagógicos que

favorecem o aprendizado de forma dinâmica e contínua, para toda a vida.

VII – PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

Parte de todo o processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação tem como objetivo principal

medir e promover a melhoria da aprendizagem e do aprendiz, levando em consideração os objetivos

e as finalidades da educação e a filosofia da Escola.

Considerando sua finalidade, o processo de avaliação permitirá que ajustes pedagógicos sejam

feitos e que se determine o grau em que foram atingidos os objetivos. Faz-se necessária, portanto,

que seja sistemática, contínua, investigativa e se realize em um contexto de interação

professor-aluno. Deverá ocorrer durante o desenvolvimento das atividades, por meio de ações e de
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experiências cuidadosamente planejadas e voltadas para o processo de construção do conhecimento e

de promoção do aluno.

Quando formativa, identifica conhecimentos e situações, acompanha e implementa melhorias.

Quando somativa toma decisões para apuração do rendimento e do aproveitamento do aluno em sala

de aula. Quando processual, relaciona objetivos, metodologias, conteúdos e diferentes recursos de

avaliação.

A avaliação da aprendizagem assume, pois, as seguintes funções:

● Sustenta, alimenta e orienta a intervenção pedagógica.

● Define e localiza que ações pedagógicas demandam maior cuidado e apoio.

● Possibilita ao professor, reflexão contínua sobre a sua prática pedagógica.

● Possibilita ao aluno conhecimento dos seus avanços, dificuldades e desafios.

Os instrumentos e/ou técnicas que subsidiam o processo de avaliação são os seguintes:

o Observação diária e sistemática das atividades pelos professores;

o Trabalhos individuais ou coletivos de pesquisa;

o Provas formais, objetivas, subjetivas, testes e trabalhos em grupo;

o Tarefas domiciliares e demais atividades de cunho pedagógico;

o Portfólio de avaliação do ensino e da aprendizagem;

o Elaboração e desenvolvimento de projetos;

o Diferentes atividades, incluindo a auto avaliação do aluno;

Os resultados da avaliação de cada componente curricular são expressos numericamente por

nota, variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), composta por diferentes tipos de avaliação desenvolvidas

durante toda etapa. Essas avaliações são norteadas pelos indicadores preestabelecidos

semestralmente. O peso das avaliações é definido em conjunto com os coordenadores pedagógicos e

docentes.

Os indicadores são parâmetros que revelam os resultados de um determinado componente

curricular. Para o docente, os indicadores fornecem informações que servem como diagnóstico,

apresentando o nível de desempenho dos alunos, norteando as decisões pedagógicas em todos
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aspectos da atividade acadêmica. Para o aluno, permitem acompanhar suas conquistas, conhecer suas

dificuldades e suas possiblidades de crescimento. Os indicadores são apresentados por meio de

menções, são elas: Atingiu com Excelência - 9,0 a 10,0; Atingiu o Objetivo – 7,0 a 8,9; Em

Desenvolvimento – 6,0 a 6,9 e Precisa Melhorar - 0,0 a 5,9.

O Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, composto pelos três anos iniciais do Ensino

Fundamental, atende ao prescrito no Art. 25 e em seu parágrafo único, da Resolução 1/2012 CEDF,

segundo o qual, “o Ciclo Sequencial de Alfabetização, sem reprovação do estudante, visa à oferta de

amplas e variadas oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas,

imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos”.

Conforme o preceituado na referida Resolução, a avaliação promovida para o CSA tem

caráter diagnóstico e formativo.

O processo de avaliação está inserido em um movimento articulado com o desenvolvimento

de uma prática pedagógica comprometida com a inclusão, com pluralidade, com o respeito às

diferenças e com a construção coletiva.

RECUPERAÇÃO

A recuperação, mediante programação específica, sob a responsabilidade do professor,

supervisionada pela Coordenação Pedagógica, destina-se ao atendimento de alunos com

aproveitamento insuficiente, sendo oferecida nas seguintes modalidades: (i) contínua, quando

paralela ao processo ensino-aprendizagem; (ii) a qualquer momento de cada etapa, assim que

identificado o baixo rendimento escolar do aluno e com o objetivo de recuperar o conteúdo e (iii)

final, quando realizada após os resultados das avaliações da quarta etapa, em data estipulada pela

equipe pedagógica da Escola das Nações.

AVANÇO DE ESTUDOS

O avanço de estudos no Ensino Fundamental e Médio somente poderá ser realizado dentro

da Escola das Nações de acordo com o Regimento Escolar e cumprido os seguintes requisitos:
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I- Para matrícula em uma série/ano ou etapa da educação básica, exceto o primeiro ano do Ensino

Fundamental:

a) indicação do corpo docente;

b) deliberação pelo Conselho de Classe;

c) em ambos os casos, a indicação estará condicionada à obtenção de média semestral igual

ou superior a 8,0 (oito) em cada componente curricular do ano letivo;

d) estar matriculado por um período mínimo de um ano na Escola das Nações;

e) só é permitido o avanço de estudos até o término do 1º semestre, sendo esta indicação feita

até 30 dias antes do término do 1º semestre.

PROGRESSÃO PARCIAL
A Escola das Nações, devido a praticar calendário escolar diferenciado, com início em

julho/agosto e término em junho, não adota em seus critérios regimentais a matrícula de alunos com

dependência em componentes curriculares e não oferece dependência para seus alunos.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DA ADAPTAÇÃO

O aluno proveniente de outra escola brasileira tem seus estudos aproveitados, quando o

componente curricular já concluído, tiver conteúdo e duração equivalentes ou superiores ao dos

estudos pretendidos.

O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, conforme legislação específica,

quanto ao aproveitamento de estudos e adaptação.

Ao aluno proveniente de outra escola brasileira ou estrangeira, que não apresenta

conhecimento da língua inglesa ou portuguesa ou que possui conhecimento insuficiente, é oferecido

um programa específico (Português/Inglês) visando a sua adaptação na sala regular.

Cabe à Direção, juntamente com os professores de áreas afins, analisar os casos específicos

de aproveitamento de estudos e da adaptação e decidir sobre esses.

O aluno proveniente de outra escola é submetido à adaptação de estudos, quando a carga

horária, os componentes curriculares e os conteúdos programáticos são ausentes ou insuficientes,
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propiciando-se, então, os ajustamentos necessários e o acompanhamento do novo currículo, sob a

orientação da Escola e o apoio da família.

A adaptação de estudos é feita mediante aulas regulares, trabalhos individuais/grupo,

pesquisas e projetos, sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados no Regimento.

A análise e a decisão sobre o aproveitamento e/ou adaptação de estudos são registradas em

ata própria e os resultados na Ficha Individual, devendo estes ser comunicados aos pais ou

responsáveis e ao aluno, se maior de idade.

DA FREQUENCIA ESCOLAR

Conforme o Artº 74 da Lei Diretrizes e Bases da Educação, será aprovado, quanto ao critério

assiduidade os alunos dos ensinos Fundamental e Médio que obtiverem frequência igual ou superior

a 75% do total de dias letivos.

VIII – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

A Escola das Nações, com o propósito de manter a qualidade de seus serviços, pedagógico e

administrativo, promove anualmente a Pesquisa de Satisfação que envolve toda comunidade escolar.

Pais, professores, funcionários e alunos participam da avaliação, contribuindo, assim, para as

melhorias necessárias da prática pedagógica.

Com o objetivo de manter sua excelência acadêmica, os alunos do Ensino Fundamental e do

Ensino Médio participam de avaliações externas nas línguas portuguesa e inglesa, anualmente. São

estes: AVALIA, MAP, Prova Brasil. Além disso, são aplicados simulados e avaliações internas e

diagnósticas, periodicamente.

No mesmo sentido, os alunos participam de concursos de redação, Olimpíadas da Matemática

e Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).
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O índice de alunos aprovados em universidades federais e particulares, além das

universidades estrangeiras, valida o preparo acadêmico e a formação integral dos estudantes da

Escola das Nações.

Por ser credenciada internacionalmente pela AdvancED e pela Southern Association of

Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI), a Escola das

Nações é reavaliada por organismos independentes a cada cinco anos, aspecto que concorre para o

elevado padrão de qualidade da nossa prática pedagógica.

IX – INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS:

A Escola das Nações dispõe de recursos físicos, tecnológicos, didáticos e humanos necessários

à implementação de uma proposta pedagógica de qualidade.

No que se refere aos recursos humanos, ela define a obrigatoriedade de titulação e se posiciona,

de forma concreta e estimuladora, para a continuidade dos estudos.

O quadro de pessoal é composto de Diretor Executivo e Diretor Pedagógico, Coordenadores

Pedagógicos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, Orientadora

Educacional, Bibliotecária, Enfermeira, Técnicas de Enfermagem, quadro docente habilitado.

Entre as metas assumidas pela Escola das Nações, há as que se referem ao levantamento das

necessidades de aperfeiçoamento de seus profissionais e à oferta de condições técnicas e materiais

para o progresso constante do nível de capacitação por meio de cursos, oficinas, seminários, grupos

de estudo, na própria Escola, ou viabilizando a participação em diferentes eventos pedagógicos

realizados por outras instituições.

Esse permanente processo de atualização ocorre por iniciativa da Escola, ou por meio de

solicitação dos docentes e dos demais profissionais.
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Relação dos recursos físico-didático-metodológicos
Recursos Quantidade
Armário 404
Banheiro 40
Cadeira comum 1.000
Cantina 01
Carteira infantil 500
Carteira universitária 450
Mesa octogonal e redonda 30
Computador 159
Cozinha 02
Projetor (data show) 65
Livro (leitura) 22.437 exemplares
Livro-texto 14.542 exemplares
Retroprojetor 02
Assinatura de revistas 10
Assinatura de revistas e de periódicos
eletrônicos

1.500

32



Assinatura de jornais 02
Tablet 43
Laptop 53
Ipod 05
Mímio (quadro interativo) 21
Ponto de internet 01 Fibra GVT 25M e 01 Wireless 5M
Acesso à internet 4G 02
Impressora 28
Internet Wi-Fi 03 – em todo o câmpus
Servidor de rede 08
Doc. Câmera 03
Sala de coordenação 07
Sala de orientação pedagógica 04
Sala de direção 02
Sala de professores 04
Auditório 01
Estúdio de banda 01
Sala multimídia 02
Sala de aula 50
Laboratório 02
Laboratório de informática 03
Sala Secretaria Escolar 01
Recepção 02
Estúdio de Artes 02
Estúdio de Música e Balé 01
Enfermaria 02
Instrumento musical 38
Globo terrestre 04

X – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

A gestão Administrativa e Pedagógica da Escola das Nações acontece de forma integrada, por

meio da prática da consulta e da participação dos atores envolvidos no processo educativo. As

relações estabelecidas no contexto escolar visam a criar e a desenvolver um ambiente de integração e

de diálogo.

Tendo em vista esta perspectiva, a Instituição considera os seus integrantes, direção,

coordenação, professores, demais profissionais e alunos como sujeitos comprometidos com a

construção de uma gestão participativa, com vista ao aperfeiçoamento contínuo.
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XI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo, portanto, é educar para a vida, estimulando o crescimento do aluno em todos

os aspectos. A Escola não é vista apenas como um espaço formal de aprendizagem, mas também

como um ambiente em que se constroem conhecimentos por meio de experiências.

Os educadores se empenham tanto em proporcionar a construção de conhecimentos quanto em

ensinar valores que são a base para que nossos alunos sejam cidadãos capacitados e conscientes de

seu papel na sociedade.

Para atingir esta proposta, o estudo das diversas áreas do conhecimento assume o significado

de criação, reflexão, construção, aprendizado, participação, livre expressão, diálogo e, acima de tudo,

entendimento do mundo e de seus problemas, liberdade e reconhecimento de limites, solidariedade,

amor e respeito ao próximo. Por meio da relação estabelecida entre conceitos e conteúdos, estes

“ganham vida”, permitindo ao aluno o entendimento da teoria vivenciada no mundo real.

A fundamentação pedagógica para essas ações consiste em constante preocupação em educar e

formar o indivíduo para a vida, tornando-o verdadeiro cidadão do mundo.

O processo educativo desenvolvido durante este período consolidou uma Proposta Pedagógica

de qualidade, em que se evidencia a natureza bilíngue do ensino e o compromisso com a formação

do cidadão.

O mosaico das manifestações culturais, representado por alunos de diversos países, atua como

força integradora e como enriquecimento do currículo, uma vez que o princípio da “unidade na

diversidade” é a base para a integração de diferentes costumes e tradições, que enriquecem a

comunidade multicultural da Escola e favorecem o desenvolvimento das habilidades de inter-relação

entre os povos.

A Escola das Nações desenvolve um projeto educacional baseado na crença da natureza

espiritual do ser humano, na unidade do gênero humano, na paz mundial e em um idioma auxiliar

que facilita a comunicação entre as pessoas de diferentes países e culturas, em consonância com os

princípios que norteiam a concepção de educação que se pretende e sua relação com a sociedade.
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A Instituição atende a todas as normas da Constituição Federal, especialmente os Arts 206, 209 e

210 e LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Brasília - DF, 9 de dezembro de 2016.

Vilmar Rocha
Diretor Financeiro

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I- IHERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de

trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

II- GOULART, Barbosa Iris. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor. 21 ed.

rev. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

III- VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

35



IV- LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar:

Políticas, Estrutura e Organização. Editora Cortês, 2012.

V-  FERREIRO. Emília, TEBEROSKY Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Editora Artmed.

VI-  Resolução nº 1/2012- CEDF.

VII- PCN- Parecer Curricular Nacional.

VIII- Promessa da Paz Mundial, Casa Universal de Justiça, Editora Bahái do Brasil,2003

IX- Século de Luz, Casa Universal de Justiça, Centro Mundial Baháí, 2003.

X- Seleção dos escritos de Bahá’u’lláh, Editora Baháí do Brasil, 1979

XI- Seleção dos Escritos de Abdu’l-Bahá. Editora Bahá’i do Brasil, 1979

36


