
 

 

 

 

 

Título 

Elefantes para a paz 

 

Descrição 

A atividade propõe aos participantes criar imagens de elefantes como expressão de paz e alegria, utilizando 

quaisquer materiais e fantasia!  

O elefante é um símbolo de paz porque vincula em si a força e a paz: é uma figura imponente que nunca 

reprime o outro. É um exemplo de como viver em harmonia nos diversos contextos e de como “a grandeza 

encontra a paz”.  

O elefante representa a maioria das pessoas pacíficas e silenciosas que vivem em cada país.  

As mentes das pessoas são cotidianamente invadidas por imagens negativas que podem influenciar seus 

comportamentos e favorecer a tendência a esquecer que a maioria das pessoas vive pacificamente.  

A atividade é promovida por Elephants for Peace e Living Peace International. 

 

Público-alvo 

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

 

Objetivos  

- Aprofundar os valores que caracterizam a paz e trabalhar para sua realização. 

- Afirmar a própria vontade de paz num contexto global marcado por fortes crises e controvérsias. 

- Incrementar a capacidade de trabalhar em grupo e o respeito recíproco.  

- Desenvolver a criatividade. 

- Desenvolver relações amistosas entre as pessoas. 

http://gnausch.net/efpwp/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/


Atividades 

Laboratórios artísticos: 

1. Aprofundem e reflitam em grupo sobre algumas temáticas que 

caracterizam a paz, propondo o elefante como símbolo de paz. 

(http://gnausch.net/efpwp/about/why-the-elephant/) 

2. Expressem artisticamente as suas mensagens de paz: 

individualmente ou em grupo, desenhem e/ou construam a sua 

figura de elefante. Podem utilizar quaisquer materiais de quaisquer 

tamanhos.  

3. Ao terminar a atividade, divulguem os seus trabalhos ou 

organizem exposições artísticas envolvendo toda a escola ou várias 

escolas/associações locais ou nacionais e internacionais. Para 

maiores informações, se comuniquem com 

c.palma@livingpeaceinternational.org. 

4. Dessa forma, darão visibilidade às suas mensagens de paz: serão 

promotores da construção e difusão da cultura de paz.  

5. Compartilhem com toda a rede de Living Peace International as fotos das atividades que vocês 

realizarem, enviando-as para Living Peace: c.palma@livingpeaceinternational.org e para Rose Marie 

Gnausch roma@elephantsforpeace.com *** 

 

Prazo 

Não existe prazo para realização desta atividade.  

 

*** 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  

http://gnausch.net/efpwp/about/why-the-elephant/
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:roma@elephantsforpeace.com
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu
mailto:privacy@amu-it.eu

