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 Após várias discussões entre as sessões dos dias 02-06 de setembro de 2016, o 

conselho executivo do UNICEF chegou ao consenso na produção de um documento 

recomendatório ao tópico: Programa de cooperação de Serra Leoa na área da Educação. 

Neste documento constam clausulas que reafirmam a Convenção da Criança, o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável nº4 e consideram a alta necessidade de aprimoramento da 

educação a curto, médio e longo prazo no país. 

 O documento  recomenda   que em conjunto com o Ministério da Educação de Serra 

Leoa sejam elaborados projetos e iniciativas  que abrangem à prevenção da evasão escolar e a 

nutrição dos alunos do  país, além de estimular  o intercâmbio de professores, recursos,  e  

campanhas publicitárias para alavancar doações direcionadas aos projetos.   

O documento final, UNICEF(FAMUN)4/L.01, contém cláusulas sobre a infraestrutura 

do país, a saúde e ajuda humanitária em conjunto com o tópico da educação em Serra Leoa.  

Mesmo com grandes divergências sobre tópicos econômicos, o comitê debateu 

arduamente todos os assuntos que estavam em pauta e elaboraram projetos de ação para a 

ajuda efetiva do país em questão. Ademais, foi sugerido o uso de escolas móveis, 

qualificação de profissionais da educação,  o incentivo a conscientização sobre a higiene e a 

prevenção do trabalho infantil  em curto, longo e médio prazo. 

Nos tópicos sobre educação, os delegados ainda elaboraram projetos de atividades 

extracurriculares e suporte psicológico para todos. Para a efetivação dos projetos, o comitê 

ainda recomendou campanhas para a conscientização da população de Serra Leoa. 

Por fim, além de tais recomendações que serão destinadas a Assembleia Geral, o 

conselho executivo sugeriu que outras agências da ONU, como a  Organização mundial da 

Saúde (OMS),  façam parceria e  projetos atrelados  a educação  no país. 
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