
 

 

 

 

 

Título 

Dia Internacional da Paz  

 

Descrição 

Em 30 de Novembro de 1981, a Assembleia Geral da ONU, através da resolução 36/67, estabeleceu o Dia 

Internacional da Paz. Inicialmente, teve lugar na terceira terça-feira de Setembro, em simultâneo com a 

abertura das sessões da Assembleia Geral. 

Em 2001, com a Resolução 55/282, foi decidido que o Dia Internacional da Paz seria celebrado todos os 21 

de Setembro e as Nações Unidas para essa ocasião convidaram todos os países a cessar as hostilidades e a 

promover acções educativas que sensibilizassem e promovessem a paz. 

Living Peace International  propõe a todos os seus membros a participação ativa neste aniversário, uma 

ocasião para recordar a importância do seu empenho na construção da paz. 

 

Destinatários 

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

 

Objetivos  

- Refletir sobre o significado da paz e formas de a alcançar  

- Refletir sobre as razões da existência de conflitos e a forma de os resolver 

- Aprofundar o conceito de fraternidade universal  

- Promoção dos laços de confiança e reciprocidade  

- Desenvolver a criatividade para a paz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/it/


Atividades 

Individualmente ou em grupo, podem ser criadas ou 

personalizadas atividades de promoção da paz.  

Amplo espaço para a criatividade! 

É possível celebrar este aniversário participando na atividade 

também promovida pelo Projeto Living Peace: Peace Crane ( 

Guindaste da Paz), que envolve a criação de pombas ("pombas da 

paz") através da técnica de origami e o intercâmbio destas com uma 

escola ou grupo de um país distante, o "parceiro de intercâmbio".  

Cliqua aqui para mais informações ! 

 

Prazo 

21 setembro. 

Se aderires a esta iniciativa envia-nos fotografias e vídeos da tua atividade para partilhar com toda a rede 

Living Peace International!  

Escreve parainfo@livingpeaceinternational.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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