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Sobre a Escola das Nações

A Escola das Nações, localizada em Brasília, é uma instituição particular 
internacional bilíngue (inglês e português), sem fins lucrativos, que oferece um 
programa educacional da Educação Infantil ao Ensino Médio. Nossa missão é 
educar os alunos para que sejam cidadãos do mundo, com base em padrões de 
excelência acadêmica e ética, e desenvolver a capacidade dos estudantes de 
conhecer a humanidade, amá-la e servir a ela. 

A Escola é credenciada pela Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal e 
internacionalmente pela Southern Association of Schools and Colleges, uma divisão 
da AdvancED, líder em credenciamento educacional, que proporciona às escolas 
uma estrutura comprovada para aprimoramento contínuo. 

Com alunos e funcionários de mais de 29 países e diferentes origens, acreditamos 
que “a Terra é um só país, e os serem humanos, seus cidadãos”. Preparamos os 
alunos não apenas para ingressar em universidades brasileiras e estrangeiras, mas 
também para assumir papéis ativos, afetuosos e responsáveis na sociedade. Em 
todos os níveis, da Educação Infantil ao Ensino Médio, promovemos o 
desenvolvimento integral e o bem-estar de nossos alunos, incentivamo-os e os 
apoiamos para que alcancem seus objetivos e busquem excelência moral. O 
conceito de “unidade na diversidade” é o que pauta nossos relacionamentos, 
enfatizando a interconectividade da vida humana. 

Nossos valores se baseiam nos princípios morais e éticos da Fé Bahá’í. 
Promovemos a unicidade de Deus, da humanidade e da religião; a unidade na 
diversidade; a eliminação de todas as formas de preconceito; a igualdade entre 
homens e mulheres; a nobreza essencial do ser humano; a investigação 
independente da verdade e o serviço à humanidade como o principal propósito da 
vida. 

Em 2017-2018, a Escola contou com 91 professores, dos quais 20% eram 
estrangeiros nativos dos Estados Unidos, Canadá e de outros países. 
Aproximadamente 890 alunos estão matriculados. A Escola conta com dois campi - 
o campus de educação infantil, que abriga alunos do Maternal ao 1º Ano, e o 
campus sede, para alunos do 2º ao 12º Ano. 

O nosso programa de preparação universitária enfatiza a proficiência acadêmica e 
bilíngue dos estudantes em Língua Inglesa e Portuguesa. A partir do 9º Ano, os 
estudantes escolhem cursar o Programa de Ensino Médio Bilíngue ou o Programa 
Internacional. 

Os alunos obtêm um diploma de Ensino Médio brasileiro e norte-americano após 
atender às respectivas exigências. Os que atendem aos requisitos recebem um 
diploma AP Capstone do College Board.



Visão
Missão
Valores

Visão
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.

Missão
A Escola das Nações promove a formação do educando como cidadão do mundo, bilíngue 
(inglês e português) e ético, com elevados padrões de excelência acadêmica, 
desenvolvendo a capacidade de conhecer a humanidade, amá-la e servir a ela.

Valores
Unicidade de Deus
Unicidade da humanidade
Unicidade de religião
Unidade na diversidade
Eliminação de preconceitos
Igualdade de gênero
Nobreza essencial do ser humano
Investigação da verdade
Prestação de serviço à humanidade 
como propósito maior de vida



Credenciamento
Afiliações

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

É filiada às seguintes instituições:

• Association of American/International Schools in South America (AASSA)
• Association of American Schools in Brazil (AASB)
• Northwest Evaluation Association (NWEA)
• The College Board (SAT/PSAT)
• K12 Online Education
• The Principals Training Center 
• The Academy for International School Heads (AISH)
• The State University of New York, Buffalo (SUNY)



Sobre a Fé Bahá’í
"Seja de âmbito mundial a vossa visão...." — Bahá’u’lláh

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

Os Bahá'ís acreditam que a necessidade crucial que a humanidade enfrenta é 
encontrar uma visão unificadora do futuro da sociedade e da natureza e o propósito 
da vida. Essa visão fica evidente nos escritos de Bahá'u'lláh.

Em milhares e milhares de locais ao redor do mundo, os ensinamentos da Fé Bahá'í 
inspiram indivíduos e comunidades enquanto trabalham para melhorar a própria 
vida e contribuir para o avanço da civilização. As crenças Bahá'ís abordam temas 
essenciais como unicidade de Deus e da religião, unicidade da humanidade, 
liberdade de preconceito, nobreza inerente do ser humano, revelação progressiva 
da verdade religiosa, desenvolvimento de qualidades espirituais, integração da 
adoração e do serviço, igualdade fundamental dos sexos, harmonia entre religião e 
ciência, centralidade da justiça a todos os empreendimentos humanos, importância 
da educação e dinâmica das relações que unem indivíduos, comunidades e 
instituições enquanto a humanidade avança para a maturidade coletiva.

Ó vós, filhos dos homens! O propósito fundamental que anima a Fé de Deus e Sua 
Religião consiste em salvaguardar os interesses, promover a unidade do gênero 

humano e nutrir entre os homens o espírito de amor e amizade... De qualquer 
coisa erigida sobre este alicerce, as vicissitudes e os acasos do mundo jamais 

poderão diminuir a força, nem a revolução de incontáveis séculos lhe haverá de 
solapar a estrutura. — Bahá’u’lláh

O que os Bahá’ís Acreditam



Mensagem da
Diretora Executiva

Prezada Comunidade da Escola das Nações,

Nosso Relatório Anual de 2017-2018 destaca algumas das extraordinárias conquistas dos alunos 
e os eventos da Escola durante esse período. Tivemos um ano e tanto! O tema de 2017-2018 foi 
“O Poder das Palavras”. Palavras poderosas são, geralmente, proferidas e intangíveis. Seus 
efeitos, embora ótimos, nem sempre são fáceis de medir. Isso também acontece em nossa 
Escola. Muitos esforços significativos e a dedicação dos alunos e funcionários nem sempre são 
mensuráveis. Contudo, ao longo do tempo, e certamente ao longo do ano, vimos resultados 
surpreendentes de nossa cultura, de nosso engajamento ativo - aprendizado profundo e 
compromisso com aprimoramento contínuo. Valorizamos e promovemos o aprendizado por meio 
de estratégias pedagógicas baseadas em pesquisas, desenvolvendo

“as esferas do aprender, criar e ‘fazer’, tão necessárias aos jovens para prosperarem agora e no 
futuro. Com base nos poderes únicos de investigação, criatividade e propósito humanos, as 
novas pedagogias estão libertando a energia e o entusiasmo de alunos e professores para 

novas parcerias de aprendizado definindo, ativando e cultivando o potencial profundo em todos 
nós.” - Michael Fullan

Os alunos demonstram, claramente, que vão se tornando atentos cidadãos do mundo, que se 
sensibilizam com questões globais e contribuem para um mundo melhor. Três de nossos 
estudantes ganharam o Prêmio Cidadão Global pelo projeto de serviço “Absorva Carinho”, 
concedido pela TIECARE International e pela Associação de Escolas Norte-Americanas na 
América do Sul. Outros ganharam significativos prêmios no Concurso de Artes pelo Dia da Terra 
promovido pela Embaixada dos Estados Unidos em 2018.

Em testes padronizados de Português, Inglês, Espanhol e Matemática, foi possível testemunhar 
as grandes conquistas acadêmicas de nossos discentes. Eles apresentaram desempenho igual 
ou superior ao de alunos norte-americanos nesses tipos de teste. Alguns obtiveram as notas mais 
altas possíveis (percentil 99) no Teste de Avaliação de Conhecimento Preliminar (PSAT) e no SAT, 
sem mencionar a nota máxima, 5, em muitos dos Exames de Advanced Placement. Cultivamos 
um ambiente de aprendizado em que os estudantes são valorizados e incentivados a desenvolver 
e expressar todo talento e toda capacidade. É um prazer trabalhar com alunos que nos cativam 
com suas qualidades morais e intelectuais e com nossa inspirada e unida equipe de educadores.

Atenciosamente,
Lisa Perskie



Matrícula
Oitocentos e noventa alunos foram matriculados na 
Escola das Nações em 2017-2018.

Dados 2017/2018

20% 21%

21%

38%

Maternal - Kindergarten

Grades 1 - 5

Grades 6 - 8

Grades 9 - 12

Diversidade do Corpo Docente
Em 2017-2018, a Escola das Nações empregou 91 
professores. O gráfico abaixo demonstra o número e a 
porcentagem de professores em relação à nacionalidade.

78%

15%

5%
1%

Americanos

Brasileiros

Outras Nacionalidades

Canadenses

Credenciais do Corpo Docente
O gráfico abaixo demonstra a formação profissional dos docentes em 
2017-2018.

Mestrado

Bacharel

Pós-Graduação



Diversidade do Corpo Discente
Em 2017-2018, nosso corpo estudantil representou 29 países, incluindo o 
Brasil. 9,7% dos alunos eram de outros países. O gráfico abaixo demonstra os 
países representados pelos estudantes em ordem decrescente pelo número 
de cada país.

Países Estrangeiros Representados no Corpo Estudantil

Estados Unidos
Alemanha
Inglaterra
Argentina

Japão
Omã

Austrália
Chile

Portugal
Suíça

Azerbaijão
Canadá

Colômbia

Guiana
Itália 

Nigéria
Noruega

República da Irlanda
Arábia Saudita

Bolívia
Camarões
Costa Rica

França  
Índia 

África do Sul



Definição de Aprendizado
Aprender é construir nova compreensão ou modificar uma compreensão já 
existente de si mesmo, de outros, ou do mundo; desenvolver e aplicar 
habilidades e competências como cidadãos do mundo.

Princípios de Aprendizado
Acreditamos nas ideias a seguir.

• Aprendizado acontece melhor dentro de um contexto.
• Aprendizado é facilitado pela reflexão e pela metacognição em que 
o feedback do tipo certo e dentro de um período de tempo certo é 
essencial.
• Aprendizado é mais eficaz quando se baseia em investigação para 
promover a resolução criativa de problemas.
• As experiências de aprendizado devem abordar todos estilos e os 
tipos de aprendizes por meio da diferenciação.
• Aprendizado é um processo social que envolve diversas origens 
culturais, construção de significado e comunicação por meio de mais 
de uma língua.
• Aprendizado depende de múltiplas oportunidades para praticar e 
aplicar o que se aprende em ambiente positivo, favorável e sem 
riscos.
• Aprendizado deve considerar que os seres humanos têm uma 
natureza espiritual e material com potenciais latentes (espirituais, 
cognitivos, emocionais e físicos).
• Aprender mais de uma língua com fluência promove o 
desenvolvimento intelectual, cultural e social das crianças.
• Objetivo do aprendizado é desenvolver e transformar indivíduos e 
sociedade para impactar positivamente o mundo.



Cultura de Aprendizagem
Dimensões do Desenvolvimento Holístico do Aluno
Cultivamos uma cultura de aprendizagem transformacional que apoia 
os alunos para que se tornem cidadãos do mundo conscientes, 
compassivos e capazes. De acordo com esse amplo objetivo, a Escola 
das Nações estimula quatro dimensões do desenvolvimento humano.

Acadêmico
Ajudamos os alunos a 
desenvolver capacidades para

•   Engajar-se em pensamento 
crítico, reflexivo e criativo;
•   Dominar o conteúdo 
acadêmico e aplicá-lo em 
problemas reais e projetos;
•   Pesquisar e resolver 
problemas;
•   Apreciar as artes.

Ação Moral Transformadora
Ajudamos os alunos a 
desenvolver capacidades para

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

Cidadania Global
Ajudamos os alunos a 
desenvolver capacidades para

•   Comunicar-se eficazmente;
•   Compreender e abraçar a 
diversidade;
•   Cuidar da terra;
•   Serem agentes de mudanças 
positivas;
•   Usar fluente, eficaz e 
eticamente a tecnologia.

Bem-Estar Integral
Ajudamos os alunos a se 
tornarem

•   Social e emocionalmente 
conscientes;
•   Fisicamente saudáveis e aptos;
•   Autônomos e autorregulados;
•   Organizados;
•   Orientados e responsáveis em 
relação aos objetivos.



Na Escola das Nações, o grande objetivo é educar cidadãos do mundo, que vão crescer e se 
transformar em seres humanos moral e intelectualmente coerentes, amorosos e socialmente 
responsáveis.

Há um duplo propósito em nossos programas educacionais para desenvolvimento e 
aprendizado dos alunos. Um deles é desenvolver e capacitar o indivíduo. Procuramos 
desenvolver a excelência acadêmica e moral dos estudantes. Pelas dimensões de aprendizagem 
expostas acima, cultivamos potenciais que são as gemas de mais alto valor para a humanidade. 
Incluem caráter, virtudes, valores, conhecimento e compreensão. O outro propósito se 
concentra no objetivo �nal da vida humana: o amor ao próximo e o serviço à humanidade.

 “Considerai o homem uma mina rica em joias de inestimável valor. Somente a educação pode fazê-la 
revelar seus tesouros e capacitar a humanidade para receber estes benefícios.” Bahá’u’lláh

O indivíduo age sobre a sociedade, e a sociedade age sobre ele. Nossa responsabilidade, nesta 
era de interconectividade global, não é apenas para nosso avanço, mas para contribuir para a 
uma sociedade melhor. Os dois aspectos estão entrelaçados.

O programa educacional pode ser comparado ao corpo humano, composto por sistemas 
interativos - sistemas respiratório, nervoso, digestório e circulatório. Cada um tem um centro de 
operações como pulmões, coração ou cérebro, mas todos devem trabalhar em harmonia para a 
saúde. As dimensões de aprendizagem integram-se em um único sistema em que todas as 
partes interagem e reforçam os resultados positivos dos outros e do todo. Para conseguir isso, 
devemos integrar a aprendizagem e promover a integração holística de mente, corpo e coração 
na transformação de indivíduos e seu ambiente. Na Escola das Nações, acreditamos que o 
desenvolvimento moral é a base da educação e do progresso humano. A felicidade e o sucesso 
são baseados na �nalidade moral e no comportamento espiritual. Quando praticamos virtudes 
como amor, justiça, honestidade e aplicamos os princípios espirituais, encontramos inspiração, 
motivação e sabedoria para nos transformar e transformar a sociedade.



Revisão do Currículo

Neste ano, focamos o monitoramento e a consolidação dos processos curriculares 
complementando o que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos dois anos. Os 
documentos curriculares foram consolidados e acompanharão um ciclo rotacional de 
revisão ao fim de cada ano letivo para pequenos ajustes, conforme necessário. 

A maioria das unidades é estruturada segundo o modelo Understanding by Design, e as 
avaliações são elaboradas com base em referências (benchmarks) para possibilitar notas 
padronizadas implementadas em todos os níveis, utilizando o PowerSchool.

Continuamente, identificamos aspectos que podem ser melhorados e proporcionamos, 
aos professores e funcionários, oportunidades de desenvolvimento profissional para 
apoiar o aprimoramento. Interligamos o processo de aprendizado à autoavaliação da 
Escola, de acordo com a nova estrutura estabelecida pela nossa agência internacional de 
credenciamento, a AdvancED.



Monitoramento do Aprendizado

Por meio de revisão, alinhamento e amplo uso do currículo ao longo dos últimos dois 
anos, os professores sabem como analisar e ajustar as referências, quando necessário. 
O corpo docente é capaz de se aprofundar nos componentes, nas habilidades e nos 
valores de aprendizado, que são detalhadamente descritos por referências.

Hoje, os professores utilizam, de forma consistente, as referências curriculares 
(benchmarks) para planejar, criar experiências de aprendizado e avaliações, dar notas e 
fornecer feedback aos alunos. Observações mais precisas sobre o aprendizado são feitas 
e registradas no livro de notas, o que torna os dados internos sobre o desempenho dos 
estudantes mais confiáveis e relevantes, servindo de base para modificar o ensino e 
planejar estratégias de diferenciação.

Dados de nossa terceira Pesquisa sobre Conhecimento em Avaliação demonstram 
aumento, em toda a Escola, do uso de feedbacks de qualidade aos alunos, pelos 
professores, e do emprego de melhores práticas ao planejar e avaliar. As observações em 
sala de aula, os resultados da terceira análise do uso de estratégias de ensino altamente 
efetivas pelos docentes e o emprego de habilidades intelectuais superiores pelos alunos 
demonstram crescimento significativo na implementação das melhores práticas, que 
fomentam o aprendizado ativo e o pensamento intelectual superior.

Durante a Semana Pedagógica realizada em janeiro, a consultora educacional Bambi 
Betts ampliou conhecimentos dos professores sobre estratégias de ensino que mais 
positivamente que afetam mais o aprendizado e sobre teorias e pesquisas que 
comprovam sua eficácia. Concluímos a estrutura para abordar e avaliar as Disposições 
dos Alunos em Relação ao Aprendizado e o Desenvolvimento Emocional e Social. No 
próximo ano, todos os professores terão um modelo consistente para apoiar o 
crescimento dos estudantes nessas áreas por meio de feedbacks específicos.

Com todos esses processos, estamos fortalecendo uma cultura profissional entre os 
professores cada vez mais direcionada ao aprendizado eficiente e eficaz. A Escola das 
Nações mantém o compromisso de melhorar o ensino e o aprendizado partindo do 
desenvolvimento profissional de alta qualidade.



Desenvolvimento
Profissional

A Escola promove e estimula o constante desenvolvimento profissional para melhorar o 
ensino, o aprendizado,  ampliar a visão e a missão de preparar os alunos para serem 
cidadãos globais éticos e responsáveis. Neste ano, professores e funcionários 
participaram de mais de 100 workshops.

Os principais temas abordados foram vinculados ao Plano de Melhoria. Os docentes 
ampliaram conhecimentos a respeito de estratégias instrucionais altamente eficazes e 
suas ligações com objetivos de aprendizado. Estudaram a filosofia pedagógica de Regio 
Emilia na Educação Infantil e a estrutura de planejamento de aulas Understanding by 
Design. Trabalharam com a Disciplina Positiva e uma ferramenta (Eleot) empregada para 
medir a eficácia dos ambientes de aprendizagem, dentre outros assuntos.

Seguem temas abordados para o desenvolvimento profissional em 2017-2018.

• Fatores de Qualidade da Escola AdvancED
• Transtorno do Processamento Auditivo
• Pensamento Crítico
• Dados em Ação
• Avaliação de Leitura do Desenvolvimento (DRA)
• Coleta, limpeza e processamento de dados
• Eleot - ferramenta de observação de ambiente 
de aprendizagem
• Primeiros Socorros
• Atribuição de Notas para Benchmarks
• Leitura Guiada
• Inclusão
• Princípios de Aprendizado
• Matemática
• Definição dos Objetivos MAP
• Rubricas Interdisciplinares
• Estratégias Instrucionais Altamente Eficazes
• Práticas de Aprendizagem e Avaliação
• Objetivos de Aprendizagem
• Filosofia Pedagógica Reggio Emilia
• Disciplina Positiva
• Transtornos Sociais, Emocionais e Mentais
• Avaliação dos Professores
• Understanding by Design



 Principais Workshops para Desenvolvimento Profissional

Bambi Betts - Estratégias Instrucionais Altamente Eficazes  
Bambi Betts, diretora do Centro de Treinamento de Diretores para Educação Internacional, 
veio à Escola das Nações em três anos consecutivos para trabalhar com o corpo 
administrativo e o pedagógico sobre práticas de aprendizagem e avaliação baseadas em 
pesquisa para melhorar o aprendizado. Durante sua visita de três dias em janeiro de 2017, o 
treinamento de Betts se concentrou em Estratégias Instrucionais Altamente Eficazes e sua 
ligação com os objetivos de aprendizagem. Essa ligação ajuda a definir as melhores 
combinações de estratégias instrucionais que levam em consideração a maneira com que o 
cérebro aprende, o objetivo e o tipo de aprendizado, o momento em que a estratégia será 
usada dentro do ciclo de aprendizado e o quão contextualizada é a aprendizagem. Durante 
o treinamento, os professores definiram algumas estratégias que usariam ao longo do ano 
letivo.

Sra. Linda Henke, Consultora na Filosofia Educacional Reggio Emilia
A Sra. Henke ajudou os professores a dar os primeiros passos no programa inspirado em 
Reggio Emilia para os anos escolares iniciais. Ela se concentrou em três aspectos principais 
do modelo de Reggio Emilia: Currículo Emergente, Ambiente, Poder da Documentação. 
Alguns professores do Ensino Fundamental I também participaram do treinamento para 
facilitar a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

Sra. Cristina Harumi, Transtorno do Processamento Auditivo
A Sra. Cristina Harumi, fonoaudióloga local, que trabalha com muitos de nossos estudantes, 
ministrou um workshop de duas horas para professores do Ensino Fundamental I voltado a 
estratégias de ensino a alunos com Transtorno do Processamento Auditivo (ADP).  Esse 
workshop foi especialmente importante porque o ADP é o problema de aprendizado mais 
comum entre as crianças do Ensino Fundamental I.

Professores Ensinando Professores
Alguns de nossos professores assumiram papel de liderança oferecendo desenvolvimento 
profissional aos colegas. Sra. Annie Anderson, Sra. Susie Scanlan e Sra. Amelia Chandler 
ministraram importantes workshops.  Sra. Anderson conduziu o treinamento em 
Understanding by Design e a ferramenta de observação em sala de aula Eleot. Sra. Scanlan 
ministrou workshops sobre Avaliação de Leitura do Desenvolvimento (DRA), Leitura Dirigida 
e um workshop em inglês para assistentes e monitores. Sra. Chandler conduziu workshops 
sobre Dados em Ação e continuará a liderar o treinamento dos profissionais do 
Departamento de Inglês e de Português. Os workshops de DRA e Leitura Guiada tiveram 
impacto positivo na instrução do Ensino Fundamental I e se tornaram práticas incorporadas 
a nossas salas de aula.

Dra. Vicki Denmark: AdvancED, Nova Abordagem ao Credenciamento
Dra. Vicki Denmark é a diretora de inovação da AdvancED. Como a próxima visita de 
credenciamento ocorrerá em outubro de 2019, Dra. Denmark foi convidada a promover um 
workshop de dois dias, em outubro, para compartilhar novos padrões e procedimentos de 
credenciamento da AdvancED, nossa agência internacional de credenciamento.

Sr. Scott Genzer, Consultor de Dados
Sr. Genzer passou três dias em setembro trabalhando com professores e administradores 
sobre como processar dados de desempenho dos alunos e transformá-los em informações 
úteis. Nossos profissionais aprenderam sobre coletar, limpar e formatar dados de todas as 
fontes e sistemas e transformá-los em informações. Sr. Genzer trabalhou com as equipes de 
TI para configurar a infraestrutura, padronizar conjuntos de dados e definir prazos para a 
implementação.



Finanças

Visão Geral
O ano letivo de 2017-2018 foi um dos nossos melhores! A Escola das Nações alcançou 
metas significativas não apenas acadêmicas, mas também administrativas e financeiras.

Demografia
Encerramos 2017-2018 com 890 alunos matriculados, o que representou um crescimento de 
quase 1% em relação a 2016-2017.

Receita
As principais fontes de receita foram mensalidades e taxas, que alocamos integralmente 
para cobrir custos operacionais e investimentos na Escola.

Investimentos
Para atender às demandas do aumento de matrículas e melhorar continuamente a qualidade 
da educação que oferecemos, a Escola investiu R$ 1,89 milhão em infraestrutura, 
instalações e equipamentos, alcançando, assim, as metas de uma educação de alta 
qualidade, holística e moderna e melhorar a eficácia organizacional.

Os investimentos foram feitos nas seguintes áreas.
• Construção de nova enfermaria no campus principal;
• Novo piso para a quadra de esportes;
• Cento e noventa Chromebooks para os alunos do 
Ensino Fundamental I e II;
• Projetores interativos ultramodernos nas salas de 
aula do Maternal;
• Novos sistemas de prevenção de incêndio em 
ambos os campi;
• Teclados para a banda de teclado da Escola;
• Minizoológico no campus de Educação Infantil, 
entre outros.

Custos
Os custos com pessoal representam um percentual 
elevado (74,3%) das despesas operacionais totais, 
seguidos por gastos com manutenção e depreciação 
(13,5%), despesas administrativas e financeiras 
(8,8%), material e suprimentos escolares (3,4%).

Conformidade
Nossos auditores externos independentes relataram 
conformidade total em relação aos procedimentos 
e relatórios contábeis do exercício de 2017.

A Escola investiu 1,89 milhão em 2017-18 para melhorar a
 infraestrutura, as instalações e os equipamentos.

74%

14%

9%

3%

Manutenção e Depreciação
Pessoal

Administração e Finanças
Materiais Escolares

Despesas



Comunicação
Melhoramos bastante a comunicação na comunidade escolar. Todos os anos, o 
Departamento de Comunicação cria publicações impressas, desenha a identidade visual 
da Escola e desempenha tarefas de marketing e de relações públicas. O foco neste ano 
foi aumentar nossa presença on-line para divulgar o que acontece nas salas de aula, o 
aprendizado e as experiências que conduzem os alunos à construção de conhecimentos.

Nosso Site
Pessoas de todas as partes do mundo visitaram a versão em português do nosso 
website mais de 48 mil vezes no ano. A versão em inglês recebeu mais de 16 mil visitas. 
Isso representa um aumento de 142% em relação ao ano passado.

As páginas mais vistas foram os portais de pais e funcionários e as de admissão e 
matrícula. A inclusão de links relevantes e a realização de todo o processo de admissão 
no ambiente on-line contribuíram, em parte, para o aumento de tráfego no site da Escola.
A maioria dos visitantes on-line foi do Brasil e dos Estados Unidos. O maior número  
acessou nosso site de desktops e dispositivos móveis. Oitenta por cento  o acessaram 
pela primeira vez ou estavam utilizando dispositivo diferente. Um número cada vez maior 
de pessoas de fora do Brasil nos visita on-line!

Redes Sociais
Encontre-nos no Instagram pesquisando pelo nome de usuário @schoolofthenations. 
Estamos, também, no Facebook com o nome /EscoladasNações. Você encontrará fotos 
e vídeos de nossos principais eventos, nossas últimas notícias e comunicados oficiais. 
Ulilize a #ProudToBeNations para nos contar por que gosta de fazer parte de nossa 
comunidade escolar.

A Escola utiliza o Facebook como canal de comunicação há 10 anos. Temos 3.065 
seguidores de todas as partes do mundo, mas a maioria é do Brasil.

Criamos nossa página no Instagram em setembro de 2015. Já temos 968 seguidores. 
Recebemos 9.524 curtidas em nossos 170 posts que já alcançaram 1.056 pessoas. 
Nossas Histórias no Instagram têm, em média, 300 visualizações.

Publicações
Neste ano, o Departamento de Comunicação criou quatro revistas All Nations trimestrais 
e 18 newsletters quinzenais que chamamos de Nations News. Redigimos 70 artigos 
sobre eventos, atividades em sala, excursões, realização de serviços, prêmios e 
campeonatos. Nossos alunos são simplesmente incríveis!

Nations Voice
Os estudantes do Ensino Fundamental II criaram um clube After School conhecido como 
Nations Voice (A Voz das Nações), que compartilha histórias de membros da 
comunidade escolar, suas experiências e suas vozes. Os membros do clube 
desenvolveram projetos como  Sorriso da Semana, Humanos das Nações e Nostalgia 
das Nações. Produziram vídeos sobre assuntos como o Dia Internacional das Mulheres. 
Visite a página deles no Facebook e no Instagram. Você vai gostar!



Biblioteca

A biblioteca da Escola conta com um acervo de mais de 26 mil títulos e 61 mil exemplares, 
incluindo livros didáticos. Neste ano, recebeu quase 1.100 novos livros. A assinatura do 
banco de dados EBSCOhost permite que alunos, pais e funcionários acessem e leiam 
diversos livros, revistas, jornais e periódicos. 

Temos acesso a mais de 23 mil eBooks, mais de 680 revistas populares para o Ensino 
Médio com textos na íntegra, 110 revistas de saúde com textos na íntegra, mais de 380 
jornais norte-americanos e internacionais com textos na íntegra e centenas de milhares de 
artigos sobre enorme variedade de assuntos. Como parte da avaliação regular da 
biblioteca, neste ano, doamos cerca de 800 itens a outras instituições, escolas e bibliotecas 
em Brasília.

A Feira do Livro
O tema do ano da Feira do Livro foi “Seja um Herói da Leitura com o Poder das Palavras” 
inspirado na campanha anual “O Poder das Palavras”. A Feira do Livro do campus principal 
aconteceu no dia 12 de maio; a da Educação Infantil foi realizada na semana seguinte. Em 
exposições, os alunos exibiram trabalhos baseados em leitura de livros. 

A comunidade escolar participou de oficinas, trocas de livro, vendas de livro em inglês e 
português, uma peça de teatro,  um sarau com pipoca e torneiros de xadrez. Os 
alestudantes tiveram livros autografados por quatro autores que participaram do evento.

Nosso Projeto de Leitura
Ler é crucial para construir e ampliar conhecimentos, descobrir novos interesses, aproximar 
lugares, adentrar mundos, estimular criatividade... A biblioteca promove projetos para 
incentivar os alunos a desenvolver o hábito de leitura e o amor por ela tanto na Escola 
quanto em casa. O primeiro projeto, “Leia Mais”, aconteceu em novembro no campus da 
Educação Infantil. As crianças leram impressionantes 6.709 livros em um mês. O projeto de 
leitura do segundo semestre envolveu estudantes do Ensino Fundamental I e aconteceu em 
abril e maio.  O tema foi “Seja um Herói da Leitura com o Poder das Palavras”!

Aulas na Biblioteca
Os alunos do Maternal 2 ao Grade 5 visitam as bibliotecas no campus da Educação Infantil 
ou no campus principal uma vez por semana. Durante cada visita, os funcionários leem uma 
história para eles. Depois, cada um escolhe um livro a fim de levar para casa. Além dessas 
ações, há visitas semanais, que oferecem oportunidade de desenvolver habilidades como 
fazer escolhas, classificar, relacionar, ser responsável e organizado ao frequentar esse 
ambiente. 

As ações da Biblioteca são integradas aos programas das línguas,  os funcionários dão 
sugestões e ajudam os estudantes a encontrar recursos para os temas que estão 
aprendendo tanto em inglês quanto em português.



Os recursos on-line incluem as seguintes fontes.
• 750 periódicos indexados e com resumos
• mais de 230 relatórios educacionais
• dezenas de enciclopédias científicas
• mais de 200 periódicos científicos com textos na 
íntegra
• mais de 580 vídeos científicos
• mais de 800 trabalhos científicos com textos na 
íntegra
• mais de 800 livros de referência
• 380 jornais internacionais com textos na íntegra
• mais de 104 mil biografias
• 460 publicações com textos na íntegra
• 530 publicações revisadas por pares
• 2.300 ebooks
• mais de 680 revistas com textos na íntegra
• 110 revistas de saúde com textos na íntegra
• mais de 18.800 panfletos de saúde
• mais de 1,6 milhão de fotos de bandeiras, mapas, 
paisagens, plantas, animais, formações rochosas, 
fungos etc. alta qualidade



Educação Moral e Serviço
Dia do Voluntariado
A alegria de servir como voluntário vem de dentro. Trabalhar como voluntário é oferecer, 
espontaneamente, seu melhor para ajudar os outros. Quando estamos abertos a essa 
possibilidade e compartilhamos nosso tempo e nossos talentos, evoluímos como pessoa 
e ajudamos a construir um mundo melhor.

O Dia do Voluntário une os alunos, suas famílias e a comunidade para atuar em prol dos 
outros. Neste ano, estudantes e pais voluntários foram a São Sebastião oferecer  trabalho 
e apoio à Ludocriate, instituição educacional que ajuda crianças e adolescentes.  
Promoveram atividades artísticas, fizeram cortes de cabelo, pintaram um prédio, doaram 
roupas e utensílios para ajudar a arrecadar fundos.

Na comunidade de Vila do Boa, ajudaram a limpar uma nascente, a plantar árvores e 
dedicaram tempo para conhecer a comunidade. Em nossa Fábrica-Escola, os alunos 
produziram itens de limpeza e materiais para a instituição Casa da Criança Batuíra, que 
cuida de órfãos, crianças e adolescentes necessitados. Mais de 150 voluntários, incluindo 
funcionários da Escola, alunos e 42 famílias (algumas com três gerações de voluntários) 
participaram dos eventos. Juntos, ofereceram 600 horas de voluntariado a comunidades 
que cercam a EdN. O voluntariado é um ato de amor, respeito, compaixão e justiça - um 
compromisso com o próximo e consigo mesmo.

Virtudes para a Vida
O programa de Educação Moral no Ensino Fundamental I continua a todo o vapor. Neste 
ano, os alunos participaram de mais de seis projetos de serviço. Visitaram creches e 
instituições parceiras enquanto aprendiam como ajudar o próximo. Ao pôr em prática o 
que aprenderam nas aulas de Matemática, por exemplo, venderam doces e lanches 
visando a comprar colchões para uma creche em São Sebastião.



Hábitos do Coração
A equipe da Educação Infantil desenvolveu um projeto muito importante. Para as oficinas 
de virtudes, convidaram pais com objetivo de refletir a respeito da importância de 
desenvolver valores espirituais, morais e éticos nas crianças e como construir uma cultura 
de paz.

A ideia de promover as oficinas surgiu da reflexão de que, para desenvolver hábitos 
relacionados às virtudes, as crianças precisam testemunhar adultos praticando-os no 
cotidiano. Quando as ações e os comportamentos de pais, professores e funcionários, 
que fazem parte de seu grupo de convivência, não refletem o que elas estão aprendendo, 
fica difícil lhes ensinar hábitos e valores saudáveis, pois percebem a incoerência. As 
ações dos adultos são os verdadeiros exemplos.

Foram promovidas oficinas sobre oito temas: felicidade, compartilhamento, unidade na 
diversidade, cooperação, gratidão, generosidade, importância da amizade e alegria. A 
participação de familiares vem aumentando. Dez pais participaram da oficina sobre 
felicidade. Quarenta e dois participaram da oficina sobre compartilhamento. O 
envolvimento deles ajuda a compreender melhor a visão, a missão e os valores da 
Escola, além de comprovar a importância que têm na vida de seus filhos e dos demais 
membros da família.

Absorva Carinho
O projeto “Absorva Carinho” surgiu por iniciativa de três alunas nas aulas do curso 
Tomando Iniciativa Moral. Elas refletiram sobre como melhorar a vida de um grupo de 
pessoas frequentemente esquecido. Gabriele Lassance, Ana Beatriz Horta e Victoria 
Dors decidiram ajudar mulheres em uma penitenciária do Gama. Buscando informações 
sobre como poderiam prestar auxílio, descobriram que a oferta de produtos de higiene era 
escassa. Ao conscientizar a comunidade, começaram a coletar doações. O projeto 
caminha para o segundo ano devido ao impacto positivo.

Neste ano, Gabriele, Ana Beatriz e Victoria ganharam o Prêmio Cidadão Global da 
Associação de Escolas Norte-Americanas na América do Sul (AASSA) em 
reconhecimento ao trabalho extraordinário e às contribuições para melhorar o mundo de 
forma duradoura. Como parte do prêmio, a TieCare International e a AASSA doaram US$ 
1.000,00 ao projeto. O grupo expandiu o escopo das ações para coletar materiais e 
roupas para os filhos dessas mulheres. O afeto e o reconhecimento que as alunas 
receberam pelo nobre trabalho são imensuráveis.



Artes

criaram roteiros, atuaram, fizeram vídeos e filmes, reinterpretaram peças famosas. O Dia 
das Artes, o Teatro, o Dia da Música e o Festival das Nações trouxeram artistas 
renomados à nossa Escola, como o fotógrafo do National Geographic, Chris Rainier, a 
cineasta e diretora de “Uma Escolha”, May Taherzadeh, e a atriz Maria Paula Fidalgo.

No Advanced Placement Studio Art, os alunos viram a prática em estúdios e como criar 
portfólios artísticos.

A arte transcende a comunicação verbal.
A arte gira em torno da expressão de sentimentos.

Arte significa expressar a alma.

Tanta arte!
Os estudantes produziram quase 8.800 trabalhos artísticos em 2017-18. Os alunos do 
Ensino Médio desenvolveram um grande projeto em cada semestre com a produção de 
370 trabalhos. Os discentes do Ensino Fundamental II criaram 730; os alunos do Ensino 
Fundamental I, 4.000; os alunos da Educação Infantil, 3.700.

Prêmios - Concurso de Artes promovido pela Embaixada dos EUA
Os alunos dos Grades 1 ao 12 ganharam seis prêmios no Concurso de Artes promovido 
pela Embaixada dos EUA pelo Dia da Terra. O tema do ano foi “Como a reciclagem 
beneficia o Planeta.”

Prêmio Individual Ensino Fundamental I
- Primeiro Lugar - Catarina Carrielo (Grade 5)

Prêmio Turma Ensino Fundamental I
- Primeiro Lugar – Grade 3

Prêmio Ensino Fundamental II - Arte 3D
- Segundo Lugar – Clara Bojanic (Grade 6)

Prêmio Ensino Médio - Arte 2D
- Segundo Lugar – Helena Medeiros (Grade 11)

Prêmio Ensino Médio - Arte 3D
- Primeiro Lugar –  Ana Carolina Turhan (Grade 12)
- Segungo Lugar – Daniel Von Frasunkiewicz 
(Grade 9)

Neste ano, em Artes, os alunos estudaram sobre 
movimentos artísticos dos pontos de vista teórico e 
prático. Aprenderam sobre crítica artística, história 
da arte, habilidades e técnicas artísticas, arte digital 
e tendências atuais. Visitaram locais históricos para 
ampliar conhecimentos sobre o assunto a partir de 
uma perspectiva histórica. Utilizaram instrumentos 
musicais e artísticos, voz e corpo para se expressar 
e fazer apresentações. Foram a exposições de arte, 



Esportes

Esporte não é só vencer! É, sobretudo, construir juntos, de forma saudável e feliz, 
relacionamentos cooperativos entre atletas. Defendendo um gol, sendo líder de torcida, 
torcendo por um amigo - as aulas de esporte e educação física unem as pessoas, 
estimulando vínculos de amizade.

Em 2017-2018, a Escola das Nações proporcionou excepcionais performances individuais e 
em equipe nas aulas de educação física, nos torneios e em eventos fora.

Os alunos participaram de mais de duzentas partidas. Jogaram futebol, basquete, vôlei e 
praticaram outros esportes. Além de organizar eventos, a Escola marcou presença em 
conferências nacionais fora de Brasília.

Nossos atletas venceram de várias formas. Receberam mais de trinta prêmios e medalhas 
nas categorias Jogador Excepcional, All Star, Melhor Goleiro, Mais Pontos e Cartão Verde.

VAI EdN!



Destaque da Copa das Nações

Basquete

70 Jogadores
06 Escolas
14 Jogos

Prêmios: 
Sub 13 - 5º Lugar
Sub 17 - 3º Lugar

Vôlei

80 Jogadores
05 Escolas
11 Jogos

Prêmios:
2º, 3º e 5º Lugar

Futebol

454 Jogadores
23 Times
69 Jogos

Prêmios:
Sub 12 Masculino - 3º Lugar
Sub 13 Masculino - 1º Lugar
Sub 14 Feminino- 2º Lugar
Sub 16 Masculino - 2º Lugar
Sub 18 Feminino- 2º Lugar
Sub 8 Co-Ed - 3º Lugar
Sub 9 Co-Ed - 3º Lugar
Sub10 Co-Ed - 6º Lugar
Sub11 Co-Ed - 2º Lugar
Sub18 Masculino Futsal - 2º 
Lugar

International Schools Sports League (ISSL) - Ensino Médio

Temporada I (Outubro 17)

08 Escolas Internacionais
280 Participantes
80 Jogos
35 Atletas EdN

Temporada II (Abril 18)

08 Escolas Internacionais
300 Participantes
80 Jogos
41 Atletas EdN

Festival Friendship - Ensino Fundamental II

Festival Friendship(May 17)

10 Escolas Internacionais
490 Participantes
100 Jogos
88 Atletas EdN



Prêmios Individuais

Rafael Rebelo
Melhor Goleiro 

Nations Soccer Cup 
(Sub 8)

José André Abrahão 
Melhor Goleiro 

Nations Soccer Cup 
(Sub 9)

Felipe Suplicy
Mais Pontos

Nations Soccer Cup 
(Sub 11)

Robert Frota
Mais Pontos

Nations Soccer Cup 
(Sub 17)

Bernardo Barreto 
Melhor Jogador 

Nations Soccer Cup 
(Sub 17)

Igor Arifa
Mais Pontos

Nations Soccer Cup 
(Sub 13)

Arthur Peter
Melhor Goleiro 

Nations Soccer Cup 
(Sub 13)

Ana Carolina Muniz 
Melhor Jogador

Nations Soccer Cup 
(Sub 14)

Thiago Monteiro
Melhor Goleiro  

Nations Soccer Cup 
(Sub 16)

Miguel Lagos
Melhor Jogador

Nations Soccer Cup 
(Sub 16)

Matheus Alencastro
Atleta Excepcional 

Basquete Masculino
ISSL Temporada I

Vittoria Foresti 
Atleta Excepcional 
Basquete Feminino
ISSL Temporada I

Tarik Abdala 
Atleta Excepcional 
Futebol Masculino
ISSL Temporada I

Igor Amaral 
Atleta Excepcional 
Futsal Masculino

ISSL Temporada II

Nicolas Hayston 
Atleta Excepcional 

Vôlei Masculino 
ISSL Temporada II

Ma Valentina Salomão 
Atleta Excepcional 
Futebol Feminino
ISSL Temporada II

Julia Segatto 
Atleta Excepcional 

Vôlei Feminino
 ISSL Temporada II

Lucas Santos
Cartão Verde 

Festival Friendship
(Grade 8)

Elisa Carvalho 
Cartão Verde 

Festival Friendship
(Grade 8)

Gabriela Dourado 
Cartão Verde 

Festival Friendship 
(Grade 8)

Valentina Foresti 
Melhor Jogador

Nations Soccer Cup 
(Sub 18)

Valentina Foresti
Atleta Excepcional
Futebol Feminino
ISSL Temporada I



After School
Os Programas After School e School Teams na Escola das Nações têm como objetivo 
desenvolver habilidades físicas, emocionais e morais dos alunos. Eles escolhem entre 
53 atividades - recreação, esportes, artes, áreas acadêmicas e cultura - todas 
conduzidas por profissionais especializados.

Quase 500 alunos se inscreveram em atividades After School neste ano, ou cerca de 
56% do corpo discente. Houve mais de 700 inscrições - muitos optaram por mais de uma 
atividade. O novo sistema oferece  acesso on-line aos familiares para inscrições; permite 
visualizar que atividades ainda oferecem vagas e quais têm lista de espera.

O programa After School oferece atividades a estudantes do Maternal II ao Grade 12. O 
School Teams é voltado a alunos dos Grades 9 a 12. Com o objetivo de enriquecer o 
currículo, esses programas dão oportunidade de praticar esportes e se envolver em 
diversas áreas de interesse. Balé, futebol, basquete, judô, líder de torcida, capoeira, 
karatê foram algumas das atividades oferecidas em 2017-18. Além dos esportes, o 
programa conta com aulas de educação financeira, teatro, culinária e teclado. No total, o 
After School proporcionou 53 atividades.

Dois eventos especiais marcaram o fim de cada semestre. O primeiro foi o “Open 
Classes” - alunos e familiares se juntaram para uma experiência After School Aberta. Os 
pais cujos filhos participaram do programa foram convidados a assistir, torcer e jogar 
também. O segundo evento foi uma apresentação de dança do After School. 
Envolveram-se mais de 100 alunos de balé, dança moderna, ginástica, líder de torcida e 
teatro participaram. Ao fim do ano letivo, além do Open Classes, houve a tradicional 
cerimônia de troca de faixas nas artes marciais e recitais de música. Neste ano, 
comemoramos a unidade na diversidade com uma adaptação do famoso Saltimbancos. 

O programa After School apoia a visão, a missão e os valores da Escola e contribui para 
ampliar o aprendizado para além da sala de aula.

Quase 500 alunos se 
inscreveram em 
atividades After 

School

56% do nosso corpo 
discente participaram 

de 53 atividades 

717 inscrições* 
(Muitos alunos se 

inscrevem em mais 
de uma atividade 

After School.)



Festival das Nações
O Festival das Nações celebra histórias, costumes, línguas, artes, religiões, vestimentas e 
hábitos culinários dos países – festividade e cultura em um grande evento! Os alunos 
desenvolvem aprendizados baseados em projetos, homenageando os países escolhidos e 
compartilhando um dos valores mais importantes da Escola: Unidade na Diversidade. Em 16 
de setembro de 2017, a Escola promoveu o 37º Festival das Nações. Os estudantes 
homenagearam 16 países: Bermudas, Brasil, China, Colômbia, Cuba, Finlândia, Alemanha, 
Islândia, Índia, Itália, México, Noruega, Panamá, Sri Lanka, Tailândia e País de Gales. Mais de 
2 000 pessoas compareceram ao evento.

Todos os anos, como preparação ao Festival, os alunos estudam vários aspectos dos países 
escolhidos - artistas, líderes intelectuais, filósofos ... Com uma abordagem interdisciplinar, 
baseada em projetos, pesquisam por meio das lentes do tema anual – neste ano, “O Poder 
das Palavras” e os Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
Os discentes aprenderam sobre o progresso dos países selecionados em relação ao 
desenvolvimento sustentável e descobriram como palavras podem levar as pessoas e a 
sociedade a mudar, aprofundando o conhecimento e o uso delas como chaves capazes de 
abrir corações e mentes.

Os alunos de todos os Grades prepararam apresentações excepcionais . Os do último ano, 
por exemplo, homenagearam a China e focaram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
- “Saúde de Qualidade” - das Nações Unidas. Em História, pesquisaram como uma revolução 
apagou uma visão antiga e algumas tradições na China. Estudaram provérbios e ditados 
chineses, apreendendo a sabedoria que eles transmitem. Aplicaram  habilidades em 
Matemática para comparar China e Brasil.

A extraordinária pesquisa empreendida pelos estudantes trouxe mais informações sobre os 
Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Poder das 
Palavras, a importância e a beleza da unidade na diversidade. Foi, realmente, uma das 
melhores edições do Festival.



Bicentenário
Oitocentas pessoas se reuniram na Escola das Nações para comemorar o Bicentenário do 
Nascimento de Bahá’u’lláh. A comemoração foi uma verdadeira demonstração de unidade. Em 
21 de outubro, 800 pessoas compareceram à cerimônia de abertura em nossa Escola. Alunos, 
pais, professores e convidados vivenciaram um arranjo multicultural de atividades: coral 
infantil, peças de teatro, dança, comidas e a grande oportunidade de compreender melhor os 
valores da Instituição. Inspirada no tema “Luz da Unidade”, a cerimônia representou uma 
diversidade de valores culturais e de crenças, a unicidade da humanidade e a unidade na 
diversidade. O belo evento proporcionou à comunidade escolar acompreensão de alguns dos 
princípios Bahá’í que inspiram a visão, a missão e os valores de nossa Escola e da vida de 
Bahá'u’lláh.

Festival das Luzes
Uma tradição na Escola das Nações, o Festival das Luzes, homenageia a importância da 
diversidade religiosa. Neste ano, a comunidade escolar celebrou o espírito da unicidade. Em 
17 de novembro, o Festival das Luzes foi realizado com a presença de mais de 1.000 
convidados. Alunos do Ensino Fundamental I, familiares, professores, membros do Conselho 
da Escola e da comunidade Bahá’í se reuniram para celebrar os valores espirituais que nos 
unem.

Em preparação ao Festival, discentes e professores pesquisaram e estudaram sobre 
ensinamentos de muitas religiões do mundo. Em um cenário sereno, fizemos preces e 
refletimos sobre a unidade, a paz e a fé. Com canções de paz e reflexões silenciosas, 
ponderamos a beleza de cada religião, os ensinamentos e os valores que elas têm em comum. 
O coral de Pais do Ensino Fundamental I e o coral da Escola contribuíram com belas vozes.

O Festival das Luzes nos une, ajuda-nos a compreender melhor e a reconhecer valores 
importantes, essenciais à vida pacífica em comunidade.



Nations Goes Green
Em 7 de abril, o Nations Goes Green trouxe informações e conscientização sobre ecologia e 
ampliou as perspectivas de nossa comunidade escolar sobre o que significa ser sustentável.
O mercado colaborativo foi um destaque. Vinte e quatro fornecedores e convidados venderam 
roupas, acessórios, doces e artesanato. A Escola fez uma parceria com a Associação de Pais 
e Mestres para promover uma “Troca de Uniformes”, estimulando a troca no lugar da compra 
de novos e o descarte de antigos. Alunos e pais se submeteram a testes de sustentabilidade 
e ganharam prêmios. A Fábrica-Escola exibiu os painéis solares produzidos pelos estudantes 
do Ensino Médio, que demonstraram o funcionamento e a utilização como aquecedores de 
água de baixo custo. Também venderam detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 
óleo usado na cozinha e na lanchonete. 

O Nations Goes Green é autossustentável. O dinheiro arrecadado com o aluguel das mesas 
usadas no mercado colaborativo e com a venda de alimentos pelos alunos foi doado a 
instituições de caridade. Etiquetas de identificação, decoração e todos os demais materiais 
utilizados no evento são reciclados ou foram reutilizados para refletir o compromisso da EdN 
com a sustentabilidade.

Brazil Model United Nations
Repercussões econômicas e sociais da guerra no Congo, militarização do espaço, abordagem 
do conflito curdo-turco... foram alguns dos assuntos debatidos durante o “XVI Brazil Model 
United Nations”. A conferência de 2018 aconteceu no coração de Sauípe, na Bahia, com 
alunos de 25 escolas. Com nove comitês e uma agência de notícias, o BRAMUN engajou os 
discentes em temas desafiadores e atividades cativantes.

A simulação de cinco dias promovida pelas Nações Unidas e liderada pelos alunos os 
incentivou a pesquisar sobre questões globais. Em pares, os estudantes-delegados formaram 
uma delegação, e cada uma representou um país ou entidade governamental. Durante a 
conferência, os estudantes abraçaram visões e políticas contemporâneas de suas 
delegações, deixando de lado posições pessoais. A Escola das Nações parabeniza os 
participantes e reconhece, em especial, os alunos que receberam prêmios de delegação.



Amazon Crossing
Sete alunos participaram de nossa expedição Amazon Crossing neste ano. Com três 
professores, eles embarcaram em uma viagem de sete dias ao Amazonas - uma expedição de 
aprendizado, serviço e integração social. 

O Amazon Crossing conecta estudantes com comunidades da Amazônia para promover a 
interação social entre pessoas de realidades diferentes, ensinar um pouco de arte, cultura e 
costumes dos povos que lá habitam. Sem telefone celular e internet, eles compartilham 
experiências de vida com pessoas de uma parte do Brasil que normalmente não é vista - um 
lugar onde os habitantes percebem o tempo e o espaço de forma diferente, desconectados do 
mundo digital.

“A integração tem um papel importante no programa. Estar entre essas pessoas e 
compreender melhor sua cultura e seu estilo de vida  são os verdadeiros destaques do 
programa”, disse o professor de inglês, Joseph Rogers.

Os estudantes jogaram futebol descalços,  pescaram, nadaram no rio com os botos e 
cantaram sob o luar - atividades incomuns para muitos, mas que refletem a vida simples e feliz 
de Iranduba. Houve muito mais do que diversão e brincadeiras. Eles ajudaram a carregar areia 
até um centro de enfermagem próximo, em construção, e contribuíram com os anfitriões em 
diversas tarefas do centro comunitário.

Mariana de Queiroga Morais, do Grade 10, lamentou seu último dia na expedição Amazon 
Crossing - uma experiência extraordinária que tristemente chegava ao fim. “Sei que sempre 
haverá uma parte de mim aqui. Não sei quando, mas eu vou voltar. Meu trabalho aqui não 
terminou.”

Comunidade de Saracá
Localizada em Iranduba, no estado do Amazonas, Saracá é remota - um pedaço de terra entre 
o rio Negro e o rio Solimões. A região passou a ter energia elétrica há apenas cinco anos e 
ainda não tem internet. São três horas de barco do centro de Iranduba até Saracá. Cercada de 
água e floresta tropical, redes e pesca compõem boa parte do cenário.



Preliminary Scholastic 
Assessment Test (PSAT) 2017

PSAT 
O PSAT é um teste externo padronizado que simula a prova seletiva utilizada pela maioria 
das universidades norte-americanas e canadenses para decisões de admissão - o Teste de 
Avaliação de Conhecimento (SAT ).

Os testes PSAT são aplicados em inglês e avaliam o desempenho do aluno em análise e 
resolução de problemas em Língua e Matemática. Ele testa habilidades importantes de 
pensamento crítico que os estudantes precisam ter para alcançar sucesso na universidade. 
Alunos que fazem o PSAT podem comparar seu desempenho com o de colegas em todo o 
mundo.

Setenta por cento dos discentes do Grade 11 fizeram o teste PSAT em 2017. Cinco deles 
(22%) obtiveram pontuação no percentil 90 ou acima. Isso significa que tiveram desempenho 
superior a 90% dos mais de 1,7 milhão de alunos no Grade 11 que se submeteram ao teste 
em todo o mundo no mesmo ano. Treze alunos (57%) do Grade 11 obtiveram pontuação no 
percentil 70 ou mais.

Dois alunos do Grade 11 obtiveram pontuação no percentil 99 em 2017.

O desempenho dos alunos no PSAT melhorou ao longo dos últimos três anos nos Grades 10 
e 11, comparado às normas mundiais.  Os gráficos a seguir demonstram a pontuação média 
dos estudantes que fizeram o teste em todo o mundo comparado à média dos alunos que 
realizaram o PSAT na Escola das Nações ao longo dos últimos três anos. Um gráfico 
demonstra o desempenho dos discentes do Grade 11, e outro, do Grade 10.

O gráfico abaixo demonstra a pontuação média dos alunos da Escola das Nações que 
fizeram o PSAT ao longo dos últimos três anos no Grade 11 comparado à norma mundial.
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Preliminary Scholastic 
Assessment Test (PSAT) 2017

No Grade 10, 93,6% dos alunos fizeram o PSAT em 2017. Três alunos (6,8%) obtiveram 
pontuação no percentil 90 ou acima. Isso significa que eles alcançaram desempenho 
superior a 90% dos mais de 1,8 milhão de alunos no Grade 10 que realizaram o teste em 
todo o mundo no mesmo ano. Quinze alunos (34,1%) do Grade 10 obtiveram pontuações no 
percentil 70 ou mais.

A nota mais alta no Grade 10 ficou no percentil 98.

O gráfico abaixo demonstra a pontuação média de todos os alunos da Escola das Nações 
que realizaram o PSAT ao longo dos últimos três anos no Grade 10 comparado com a norma 
mundial.

 Em 2017, quase três quartos dos alunos dos Grades 10 e 11 obtiveram pontuação no PSAT 
igual ou superior aos seus colegas em todo o mundo. Comparando com os resultados do 
PSAT 2015, é possível observar melhor desempenho em ambos os Grades.
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Resultados do Measures of 
Academic Progress (MAP)

A Escola das Nações utiliza o teste Measures of Academic Progress™ (MAP™) para avaliar 
os alunos do Kindergarten ao Grade 9 no início e no final de cada ano letivo. O primeiro teste 
MAP foi aplicado em 2010 a todos os alunos dos Grades 3 a 9. Os discentes do Kindergarten 
ao Grade 9 fizeram o último teste em maio de 2018.

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

O que é um Teste Adaptativo?
Os testes MAP são adaptativos e não padronizados. Em outras palavras, nenhum aluno 
recebe o mesmo teste, pois cada questão depende do desempenho nas questões 
anteriores. O objetivo é demonstrar o nível acadêmico do estudante em determinadas áreas 
e apresentar o progresso individual ao longo do tempo. Os testes fornecem medidas 
científicas que permitem que os educadores atendam, com mais eficiência, às necessidades 
acadêmicas específicas de cada estudante.

Como os Testes MAP são utilizados?
Assim como cada criança cresce no seu ritmo, também progride academicamente de modo 
diferente uma da outra. Os testes MAP são utilizados para medir o crescimento acadêmico 
em Leitura, Matemática e Língua Inglesa anualmente.

Quais são os benefícios do MAP para os alunos e os professores?
Os alunos podem estabelecer metas acadêmicas específicas, mensuráveis e realistas. Os 
professores compreendem melhor as necessidades de aprendizado de cada estudante e 
avaliam seu progresso de forma longitudinal. O teste também permite que os docentes 
diferenciem o modo de ensinar para atender adequadamente às necessidades individuais.
Os dados fornecidos pelo teste MAP ™ são utilizados para identificar materiais pedagógicos 
que abordam áreas que os discentes estejam prontos a aprender, em um nível de dificuldade 
personalizado.

Resultados MAP 2017-2018

Os três gráficos a seguir demonstram o desempenho dos alunos nos testes MAP em Leitura, 
Matemática e Língua Inglesa no final do ano letivo de 2017-2018 comparado à norma 
norte-americana em 2015 (dados mais recentes disponíveis sobre a norma).
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Melhor ano de Resultados MAP na História da Escola

• Em Leitura, os estudantes dos Grades 2 ao 5 e do Grade 9 obtiveram pontuações mais 
altas do que outra turma desde que a Escola das Nações começou a aplicar os testes MAP 
em 2010. 
• Em Matemática, os alunos  dos Grades 4, 5 e 9 obtiveram pontuações mais altas do que 
outra turma desde 2010. 
• Em Língua, os discentes dos Grades 2, 5 e 9 obtiveram pontuações mais altas do que outra 
turma desde 2010.
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 MAP Leitura Grade 9   |   2010-2018
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Scholastic Aptitude Test
(SAT)
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O exame SAT é exigido pela maioria das universidades norte-americanas como parte do 
processo de admissão. Ele avalia as habilidades em Leitura, Produção Escrita, Matemática 
e Raciocínio. O objetivo do exame é semelhante ao do Enem no Brasil. O SAT é opcional na 
Escola das Nações.  

Até 4 de maio de 2018, 2.103.761 alunos em todo o mundo haviam feito o SAT . A contar de 
29 de junho, vinte e cinco alunos do último ano da Escola das Nações se submeteram a essa 
prova. Desses, cinco obtiveram pontuação no percentil 90 ou acima. Nossa pontuação mais 
alta no SAT em 2017-2018 foi 1.520, obtida por Alex Machinena. Essa pontuação está no 
percentil 99. Em outras palavras, Alex obteve a mesma pontuação ou pontuação mais alta 
que 99% de todos os alunos do mundo! Parabéns a Alex Machinena por essa conquista!

Pontuações Médias no SAT das Turmas de 2018 e de 2017

A tabela a seguir demonstra a porcentagem dos vinte e cinco alunos da turma de 2018 que 
fizeram o SAT e obtiveram pontuação nas faixas de percentil abaixo.
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Turma de 2018 - % de alunos que pontuaram
 em cada faixa de percentil (25 alunos)

20.0%
36.0%
56.0%

Faixa de Percentil

Percentil 90 e acima
Percentil 80 e acima
Percentil 70 e acima



Advanced Placement

Resultados dos Testes Advanced Placement

Em 2018, 84% dos alunos que fizeram exames AP obtiveram nota 3 ou mais - os melhores 
resultados AP na história da Escola. Quebramos nosso recorde de 82% conquistado em 
2013 e tivemos melhor desempenho, em média, que as demais escolas do Brasil e do 
mundo. Nota 3 ou mais em uma escala de cinco pontos permitem aprovação na disciplina 
correspondente no ensino superior.

Prêmios Advanced Placement 

AP Scholar with Distinction
Concedido a estudantes com nota média mínima 3,5 em todos os exames AP, e nota 3 ou 
superior em cinco ou mais desses exames.

AP Scholar with Honor
Concedido a alunos com nota média mínima 3,25 em todos os exames 
AP, e nota 3 ou superior em quatro ou mais desses exames.

AP Scholar
Concedido a alunos com nota 3 ou superior em três ou mais exames AP.



Diploma AP Capstone 
Concedido a alunos com nota 3 ou superior no AP Seminário e AP Pesquisa, e em quatro 
outros Exames AP de sua escolha.

Certificado AP Seminário e AP Pesquisa
Concedido a alunos com nota 3 ou superior no AP Seminário e no AP Pesquisa.

Admissões em
Universidades Nacionais



Admissões em Universidades 
Internacionais – Turma de 2018

Dezesete seniors da Turma de 2018 foram aceitos em 42 universidades internacionais e, 
juntos, ganharam ofertas de mais de R$ 1,4 milhão em bolsas de estudo. 

Anna Luiza Padua ganhou um prêmio de Conquista Criativa e uma bolsa de estudos de 
Honra Criativa. Alex Machinena ganhou o prêmio de Aluno Internacional Excepcional. 
Carolina June Nascimento ganhou uma bolsa de estudos de 100% para Pré-Medicina / 
Biologia e Ana Beatriz Horta ganhou uma bolsa de 80% em Arquitetura. Parabenizamos Alex 
Lacerda Machinena, Ana Beatriz Veiga Fernandes Horta, Anna Luiza de Mendonça Pádua, 
Ashley Nicole Reyes, Bernardo Afonso Zatz, Bernardo Barreto Torres, Caio de Goes Porto, 
Caroline June Nascimento, Eric Marcel Andrade Bliesener, Gabriel de Goes Porto, João 
Pedro Alkamin de Almeida, Julieta Margenats, Mateus Nicolini Bezerra, Nicolas Andres 
Lecaros Hayston, Nicole da Costa Rodopoulos, Rafael Matos Pacheco e Victor Lopes Gaba 
por serem admitidos em universidades internacionais.

 Admissões em Universidades Estrangeiras da Turma de 2018

Arizona State University
California College of the Arts 

Cardiff University
Chatham University

Columbia College Chicago
Embry Riddle University

Fairleigh Dickinson University
Florida Institute of Technology
Florida International University

Georgia State University
Institute of Technology Sligo
Fashion Institute of Design & 

Merchandising
Hult International Business 

School
East Tennessee State 

University

King’s College London
Liberty College

Loughborough University
Louisiana State University

Lynchburg University
Lynn University
Marist College

Milligan College
Otis College of Art & Design

Quinnipiac University
Seattle University

Savannah College of Art & 
Design

Marymount Manhattan 
College

Royal Holloway University
 of London

Pennsylvania State University
University of Arizona

University of Birmingham
University of British Columbia

University of Hartford
University of Nottingham
University of Oklahoma
University of Warwick

Washington State University
Nova Southeastern University
School of the Art Institute of 

Chicago

University of Illinois at 
Chicago
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