
 

 

 

 

 

Título 

Dia Escolar da Paz e da Não-Violência  

 

Descrição 

“Tu e eu somos um: não te posso magoar sem me magoar a mim próprio.” 

M. Gandhi 

Esta data comemorativa nasceu por iniciativa do poeta, pedagogo e 

pacifista espanhol, Llorenç Vidal Vidal. Criada em 1964, reconhecida 

pela UNESCO em 1993, pretende chamar a atenção dos políticos, 

governadores, pais, educadores e professores para a necessidade de 

uma formação contínua em não-violência e Paz; é necessário educar 

em solidariedade e respeito pelos outros "porque as guerras começam 

na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da Paz 

devem ser construídas" (Constituição da UNESCO, 1945). 

A escolha da data de 30 de Janeiro não é por acaso, mas coincide com 

o aniversário do assassinato de um dos maiores defensores da paz, 

não-violência, justiça e tolerância entre os povos: Mahatma Gandhi. 

O dia 30 de Janeiro pode, portanto, ser uma oportunidade para manifestares publicamente o teu 

caminho/envolvimento em prol da paz e e Living Peace International convida todos os seus membros a 

participar ativamente neste aniversário. 

 

Destinatários 

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

 

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 

- Desenvolver o conceito de fraternidade universal  

- Promoção dos laços de confiança e reciprocidade  

 

 

 

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


 

Atividades 

Participa  nesta cadeia de paz e cria uma iniciativa/atividade com a tua turma/grupo.  

Amplo espaço para a criatividade! 

As atividades propostas no site Web Living Peace podem servir de ponto de partida!  

Clica aqui para consultar 

 

Prazo 

30 janeiro 

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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