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Colégio Vital Brazil simula reunião da ONU
Pauta combate ao terrorismo foi debatida entre alunos do ensino médio
De Redação - 28 de setembro de 2016
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A ONUVital, evento que o Colégio Vital Brazil (zona oeste de São Paulo) realiza desde 2013,
simula assembleias da Organização das Nações Unidas e contribui para que os alunos da 1ª
e

2ª

séries

do

Ensino

Médio

expandam

sua

capacidade

de

compreensão

sobre

acontecimentos internacionais e aprimorem sua habilidade de argumentação. Este ano, o
evento acontece em 22 de setembro, quintafeira e traz como tema “Combate ao
terrorismo”.
O projeto ONUVital faz parte da proposta pedagógica do Vital Brazil, segundo a qual o
conhecimento não é transmitido do professor ao aluno, mas sim construído a partir da
interação entre eles. Para o Colégio, os estudantes devem participar ativamente de sua
aprendizagem, inclusive como detentores de conhecimentos prévios, e cabe ao professor o
papel de mediar e sistematizar o processo de aquisição de novos conhecimentos pelos
alunos.
De acordo com André Rebelo, coordenador do Ensino Médio do Vital Brazil, “o envolvimento
dos jovens no projeto possibilita que eles aprimorem suas habilidades de oratória,
argumentação e contraargumentação, expandam sua capacidade de compreensão dos
acontecimentos internacionais e desenvolvam a competência de trabalhar em grupo para
solucionar problemas, aprendendo a perceber a importância e o valor de cada membro da
equipe”.
http://www.revistacircuito.com/?p=17461
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3ª ONUVital discutiu a apropriação do solo em 2015
Em 2015, a ONUVital teve como tema o uso e a apropriação do solo. Com base nas
discussões da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, que
ocorreram no ano em questão, os alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio promoveram
debates sobre a produção e a geopolítica dos alimentos, os problemas ambientais
decorrentes do mau uso do solo, as políticas de incentivo fiscal, entre outros assuntos.
Cerca de 60 estudantes compuseram 15 delegações e uma equipe de imprensa, responsável
pela cobertura do evento. Sob a supervisão dos professores Fernando Ribeiro Costa Silva
(Sociologia e Geografia) e Leandro Salman Torelli (História), os próprios alunos organizaram
a terceira edição da ONU Vital, que simula um encontro das Nações Unidas
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