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Maio de 2019.

“Brilhe em nós o amor de Cristo, que tanto nos ama.”
Santa Carmen Sallés

Srs. pais dos alunos dos 9º anos do EF à 3ª série do EM,
Realizaremos nos dias 17 e 18 de maio a primeira edição do Fórum de Discussão Estudantil do CMISP, uma
simulação interna da ONU (Organização das Nações Unidas) organizada pelos alunos e professores de história e
geografia, em que nossos educandos atuam como secretários, diplomatas, mediadores, delegados e estagiários.
O evento tem como objetivo promover a participação dos alunos em debates atuais, visando ao
desenvolvimento da escrita e da oratória, da argumentação consistente, integração dos alunos, ampliação dos
conhecimentos de mundo e suas problemáticas no contexto da geopolítica mundial.
No dia 17 de maio, sexta-feira, teremos a abertura do evento às 14h15, depois a palestra sobre o problema
a ser discutido, apresentação das regras dos debates e dos países participantes e a primeira sessão de debates.
Nesse dia os alunos devem estar de uniforme, e os trabalhos serão encerrados às 18 horas.
No dia 18 de maio, sábado, às 8 horas, todos os alunos devem estar vestidos conforme o protocolo de uma
reunião formal para iniciarmos nossas sessões de debates, nossas resoluções, votação dos documentos e discursos
finais.
A cerimônia de encerramento ocorrerá às 12 horas. Contamos com a presença de todos os pais, nesse
momento, para a premiação das três melhores delegações.

Atenciosamente,

Luciana Albuquerque
Diretora Pedagógica

Sandra Queiroz Dutra
Coordenadora Pedagógica Seg. 4
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