
 

 

Atividades Complementares – 2021 
Syllabus  

 
Nome da Atividade: MONU-EM (Modelo da Organização das Nações Unidas para o Ensino Médio). 
 
Série: 1.a série do Ensino Médio.  
 
Número de aulas semanais: 
• 1 aula/semana (até 120 minutos) do tipo síncrona (via ZOOM) 
• 1 aula/semana (até 25 minutos) do tipo assíncrona (vídeoaulas); 
• O aluno deve ter disponibilidade de pelo menos uma hora semanal para a realização de 

pesquisas referentes ao país que representa; 
• No final do programa de aulas, o aluno deverá ter disponibilidade para participar, ao longo da 

tarde de um sábado, da Simulação do MONU-EM; 
 
Docente responsável: Professora Regina Mara da Fonseca. 
 
Duração: Semestral.  
 
Objetivos:  
• Preparar o adolescente para atuar no mundo globalizado; 
• Dimensionar conhecimentos formais adquiridos em sala de aula; 
• Integrar habilidades de comunicação, de debate e de negociação de soluções em equipe; 
• Desenvolver a linguagem diplomática e o raciocínio político estratégico; 
• Desenvolver a retórica, a oratória e a capacidade argumentativa para a busca de soluções 

consensuais para os problemas de âmbito mundial; 
• Desenvolver habilidades de pesquisa e trabalho em grupo e a convivência respeitosa. 
 
Ementa: 
O MONUEM oferece ao estudante a possibilidade de participar de simulações de diversos órgãos 
das Nações Unidas, sobre temas atuais de interesse mundial. Esta estratégia proporciona ao aluno o 
desenvolvimento da habilidade de negociação diplomática, de oratória, de trabalho em equipe e do 
espírito de prontidão para tomada de decisões e leva o aluno a aprender a pesquisar, debater e 
desenvolver a alteridade. Permite a imersão em diferentes culturas, tradições e políticas contribuindo 
assim com o princípio da convivência respeitosa e saudável. O Modelo, oferecido aos estudantes da 
1.a série do Ensino Médio, possibilita a inserção do adolescente em um mundo globalizado, 
dimensionando os conhecimentos formais adquiridos em sala de aula e desenvolvendo a postura 
crítica diante de questões políticas, econômicas e sociais em âmbito global.  


