
 

 

 

 

 

Título 

Árvore da Paz 

 

Descrição 

A atividade prevê a discussão e reflexão sobre o significado da palavra paz e sobre os 

valores que a caracterizam.  

Ao final da reflexão, cada um, individualmente ou em pequenos grupos, tentará 

exprimir de forma artística aquilo que emergiu da discussão, desenhando a própria 

Árvore da Paz. 
 

A atividade é inspirada no símbolo da Árvore da Vida: a árvore que representa a vida 

em diversas culturas. 

A iniciativa é promovida por Mil Milenios de Paz  e  Living Peace International 

 

Público-alvo 

Crianças, jovens e adultos de escolas, grupos e associações juvenis. 

  

Objetivos  

- Difundir uma cultura de paz 

- Desenvolver a capacidade de diálogo e escuta entre os participantes e construir relações positivas 

- Incentivar o trabalho em grupo 

- Desenvolver capacidades artísticas e criativas 

 

Atividade 

Os participantes são distribuídos em grupos e precisam formar uma árvore com raízes, tronco, ramos e 

copa, que contenham as cinco respostas para cada parte da árvore: 

 

 

 

 

http://milmileniosdepaz.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/


RAIZ 

✓ Pensem e compartilhem com seu grupo nomes de líderes, pessoas ou personalidades famosas que 

representam a paz para vocês. 

✓ Juntos, analisem e expliquem qual é o valor que cada um deles/delas lhes comunica. 

✓ Dentre esses, escolham apenas 5 valores, que segundo o grupo, 

são os mais representativos da paz.  

✓ De forma clara, escrevam as respostas nas raízes. 

TRONCO 

✓ Cada participante escreverá em uma folha de papel 5 qualidades 

ou habilidades pessoais que, na sua opinião, podem gerar, melhorar 

ou promover bons relacionamentos nos ambientes que frequenta. 

✓ Juntos, compartilhem e escolham as 5 qualidades ou habilidades 

que mais gostaram.  

✓ Escrevam as respostas de maneira clara sobre o tronco. 

RAMOS 

✓ Individualmente, pensem em uma ação que vocês realizaram 

junto com outras pessoas em favor de uma cultura de paz. 

✓ Compartilhem com o grupo e escolham as 5 que mais gostaram. 

✓ Escrevam as respostas de maneira clara sobre os ramos.  

COPA 

✓ Cada integrante do grupo “imagine que o mundo inteiro vive em Paz …”e escreve em uma folha os 

sonhos ou os projetos que gostaria de realizar para estar em paz consigo mesmo, com os outros e com o 

planeta, isto é, para contribuir a que o mundo inteiro viva em paz. 

✓ Compartilhem com o grupo e escolham os 5 projetos que mais gostaram. Escrevam as respostas de 

maneira clara sobre a copa. 

Façam uma exposição na classe, escola ou associação para que todos possam descansar à sombra das 

“árvores de paz”! 

Para que suas “árvores” sejam compartilhadas e conhecidas ao redor do mundo, escrevam  o nome da 

escola ou associação no desenho e enviem uma foto para c.palma@livingpeaceinternational.org e 

info@milmileniosdepaz.org . As fotos serão postadas nas páginas Facebook de Living Peace e Mil Milenios 

de Paz.*** 

 

Prazo 

Não existe prazo previsto para realização desta atividade. 

 

mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:info@milmileniosdepaz.org


*** Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a partir de 

maio de 2018. 

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens e crianças, 

é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais dos menores (é possível 

baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao endereço e-mail:  privacy@amu-

it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do projeto Living Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que desenvolvem 

as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 

 

 

 

 

Em parceria com 
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