Caros Pais e Responsáveis,
No Colégio São Vicente de Paulo, dos dias 21 a 25 de maio, das 13h às 18h, os
alunos do 9º ao 3º ano terão a possibilidade de participar do VII SiSV - modelo
diplomático das Nações Unidas - realizado como atividade extracurricular no Colégio.
Organizado por alunos e ex-alunos da escola, o modelo surgiu em 2012, a partir
da experiência de Afonso Malecha e Felipe Bianchi com esses modelos de relações
internacionais. O SiSV (Simulações São Vicente) é um evento dos alunos para os alunos
e atualmente chega a sua sétima edição.
Nessa simulação, os estudantes de 9º ao 3º ano do Ensino Médio representam
países em discussões de extrema importância para a história, como se estivessem em
órgãos renomados da Organização das Nações Unidas e outras organizações
internacionais. A partir dessa experiência, os delegados, como são chamados esses
representantes, desenvolvem uma excelente capacidade de oratória, retórica, além de um
conhecimento inigualável sobre questões fundamentais para entendermos os dias de hoje.
Este ano contaremos com quatro comitês:
 Assembleia Geral das Nações Unidas, discutindo a guerra da Coreia de 1951, na
qual os alunos representarão Chefes de Estado. O comitê tratará de um dos
primeiros grandes conflitos da Guerra Fria e da nova ordem mundial.
 O Conselho de Segurança Histórico discutirá a guerra de Suez de 1956. Nesse
comitê os alunos poderão debater sobre um dos inúmeros conflitos do Oriente
Médio, uma das regiões mais turbulentas e conflituosas do planeta.
 O Conselho de Segurança abordará a atual questão do Saara Ocidental, falando de
um povo que não consegue a independência de seu Estado, vive em péssimas
condições, em campos de refugiados na Argélia e em constante guerra com o
Marrocos.
 O comitê de imprensa, em que os alunos farão o trabalho de jornalistas,
acompanhará os demais comitês e produzirá diariamente conteúdo para ser
divulgado a todos os outros delegados.
Durante o modelo, os alunos serão tratados como diplomatas e Chefes de Estado,
por isso o evento conta com um dress code social, regras e linguajar adequados. O que
torna a tarefa de se inserir no mundo de política internacional bem mais didática e
divertida, trazendo conhecimento e experiência aos participantes. Além disso, diversas
vezes, nos últimos anos, pudemos observar temas abordados no SiSV sendo cobrados em
provas de vestibulares e salas de aula.
O São Vicente já é uma escola reconhecida no meio de modelos diplomáticos,
contando com delegações numerosas e extremamente premiadas em outras instituições
do Rio de Janeiro e até fora do estado. O SiSV é um modelo preparatório para que os
alunos possam conhecer os modelos diplomáticos e, quem sabe, terem a oportunidade e
a vontade de representar a escola em outros eventos.
As inscrições dos alunos para o VII SiSV serão realizadas durante os dias 21, 22
e 23 de março, no horário do recreio (de 9h45 até 10h15), e terão um valor de R$30,00
por delegado para cobrir os custos do modelo.
O cronograma e todas as informações sobre a organização e o modelo podem ser
encontrados no site www.simulacoessaovicente.wix.com/viisisv.
Atenciosamente,
Equipe do VII SiSV.

