
 
                                                                          Circ.Ped.046-17 

 
 

 

                                                            Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017. 
 
Caros(as) alunos(as), pais, mães e/ou responsáveis, 
 
 

Tornamo-los cientes de que os Departamentos de Geografia e História promoverão, nos dias 05 e 06 de outubro de 2017, a quarta edição 
da simulação “9º ONU”. A nossa simulação visa preparar o(a) aluno(a) para os desafios do século XXI, no qual, além do domínio das 
habilidades cognitivas, faz-se necessário também desenvolvermos as habilidades socioemocionais. 
 

O objetivo da 9º ONU é possibilitar aos alunos do Colégio Santo Antônio a participação em modelos de simulação cujo foco visa 
desenvolver a competência de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as 
aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.  
 

Para tanto, ao longo do processo serão trabalhadas habilidades tais como:  

 Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história; 

 Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades; 

 Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. 
 

Tal competência e suas respectivas habilidades são essenciais para a formação acadêmica e social, pois habilidades socioemocionais, tais 
como resiliência, consciência política, empatia e compaixão, embasarão o nosso foco ao longo do desenvolvimento do projeto e, 
sobretudo, durante as simulações. Longe de modismos, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais é um compromisso nosso com 
o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada e preparada para a solução dos desafios do nosso tempo. 
 

O tema geral este ano é o “Para além do Oriente Médio”, conteúdo que integra o currículo de Geografia e História no terceiro trimestre, 
mas que também contará com a participação das demais disciplinas.  
 

Assim sendo, acrescente-se à “9º ONU 2017” o propósito de somar novos conhecimentos aos alunos de maneira mais prática, lúdica e 
original – o que lhes será de inestimável valia, em termos acadêmicos, nas séries vindouras, além de trazer-lhes indiscutível contribuição 
para o seu crescimento como indivíduos e cidadãos.  
 

Como será oferecido um coffee break nos dois dias do evento, solicitamos-lhes a especial gentileza de enviar, no dia 21/09/2017, a 
contribuição de R$ 20,00 para esse fim. O encerramento ocorrerá das 17h 50min às 18h 50min, no auditório do Teatro Frei Hilário, e será 
aberto aos amigos e familiares. 
 

Segue, abaixo, a programação: 
 
 

Quinta-feira – 05/10 
13h 30min às 14h 00min: Cerimônia de abertura (Teatro Frei Hilário) 
14h 00min às 16h 40min: 1ª Sessão da simulação (sala Hn, sendo n o número do seu comitê) 
16h 40min às 17h 00min: Coffee break (pátio da biblioteca) 
17h 00min às 19h 15min: 2ª Sessão da simulação (sala Hn, sendo n o número do seu comitê) 
 

Sexta-feira – 06/10 
13h 30min às 15h 30min: 3ª Sessão da simulação (sala Hn, sendo n o número do seu comitê) 
15h 30min às 15h 50min: Coffee break (pátio da biblioteca) 
15h 50min às 18h 30min: 4ª Sessão da simulação (sala Hn, sendo n o número do seu comitê) 
18h 30min às 19h 50min: Cerimônia de encerramento (Teatro Frei Hilário) 
 

Colocando-nos a sua disposição para outros esclarecimentos, caso se tornem necessários. 
 

Atenciosamente, 
                    

 

 

        Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                   Diretor Pedagógico                                                       

   
 
 

 

 
 

 

 

 

Autorizo a participação de meu(minha) filho(a) no evento programado pelos Departamentos de Geografia e História, para o 9º ano,  nos 
dias 05 e 06 de outubro de 2017. 
 

NOME DO(A) ALUNO(A): __________________________________________________________________________, TURMA____________ 
 

___________________________________________________________________ 
pai, mãe ou responsável  

 
Olavo Sérgio Campos 

Coordenador-Geral 
 

Marcos Araujo Souza 

Sinéder Guimarães 

Coordenadores do 9º Ano 

 

Departamentos de Geografia (Prof. Wallace Carvalho) e História (Prof. Bruno Rangel), 

Frei Arlaton Soares, Lucas Santos, bem como Equipe da “9º ONU 2017” 

http://192.168.0.55/intranet/docs/circulares/210.pdf

