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JUSTIFICATIVA - PL 0575/2019 
O presente projeto de Lei visa trazer para os alunos do ensino público municipal de 

São Paulo uma oportunidade de aprendizagem multidisciplinar: os modelos de simulação da 
ONU (Organização das Nações Unidas). 

Trata-se de atividade acadêmica que simula os eventos diplomáticos que ocorrem na 
ONU, seguindo o mesmo formato dos comitês nela existentes, em que os alunos assumem o 
papel de chefes de Estado e diplomatas para debater, negociar e solucionar conflitos de 
relevância social e econômica. 

Além de ensinar desde cedo a importância das relações e carreiras diplomáticas, a 
atividade constitui uma forma de aprimorar o aprendizado, já que, unindo a teoria à prática, 
reforçam os conteúdos aprendidos em sala de aula e trazem temas atuais ao debate. 

Ademais, as simulações exercitam as capacidades de construção de diálogo e 
desenvolvimento da retórica por meio do trabalho em equipe e da vivência em ambientes de 
negociação, tomada de decisão e solução de conflito. Dessa forma, os alunos alargam a sua 
visão de mundo, aprendendo, na prática, o valor e a necessidade da tolerância e do respeito 
aos diversos pontos de vista. 

Essa experiência já se faz presente no ensino superior e em diversos colégios da rede 
privada do país, mas também é realizada com sucesso na rede pública municipal de ensino - 
como em São José dos Campos, interior de São Paulo, que possui programa semelhante para 
os alunos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental¹. 

Assim, para que essa importante oportunidade de aprendizado seja dada aos 
estudantes da rede pública municipal de ensino de São Paulo, propomos a criação do 
Programa Simulação. 

__________________ 

¹ https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2018/agosto/15/alunos-do-ensino-fundamental-
participam-de-simulacao-da-onu/ 
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