
 

 

 

 

 

Titulo 

Jovens Embaixadores da Paz 

 

Descrição 

A atividade prevê a entrega, por parte do Círculo Universal dos Embaixadores da Paz (França-
Suiça), do título de “Jovem Embaixador de Paz” a crianças e jovens que participam das atividades  
do Projeto Living Peace International e que no decorrer do ano se empenharam de forma particular 
em promover a paz. 

 
A atividade è promovida pelo Círculo Universal dos Embaixadores da Paz e por Living Peace International.  

Clique e assista ao video sobre os Jovens Embaixadores da Paz  

 

Destinatários 

Crianças e jovens de escolas, associações ou grupos juvenis, com idade entre os 6 e 24 anos. 

 

Objetivos 

- Propagar uma cultura de paz através de novos conhecimentoss e amizades com pessoas de várias partes 

do mundo 

- Aumentar o senso de responsabilidade e encorajar os jovens a serem protagonistas e construtores da 

cultura de paz 

 

Atividade 

Os candidatos a Jovens Embaixadores de Paz devem ser indicados pelos professores ou formadores, 
por suas ações, seu espírito, suas palavras, enfim pelo seu ser "construtor de paz" demonstrado no 
seu cotidiano: na escola, em casa, em todos os lugares! 
 
 
Requisitos para o perfil do candidato: 

• Nome e sobrenome 
• Idade  
• nome, endereço, cidade, país, e-mail da escola, grupo ou associação que o apresenta. 
• foto do candidato  
•  motivação para sua indicação (podem ser enviadas experiências escritas de ações em favor da 
paz, fotos ou vídeos)  
• um poema ou um pensamento de paz escrito pelo candidato  

 

 

https://www.facebook.com/Universal-Circle-of-Ambassadors-of-Peace-Italy-399207726895460/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
https://www.youtube.com/watch?v=bfhqpW8zFmI&t=4s


Baixar aqui e preencher o formulário da candidatura  

Solicitamos que o formulário seja preenchido em francês (língua oficial do Círculo Universal) e enviado ao 

coordenador de Living Peace Internacional, Carlos Palma: c.palma@livingpeaceinternational.org  

 
O perfil do candidato será enviado para a sede do Círculo Universal dos Embaixadores de Paz, em 
Genebra (Suíça), onde será feita a análise das candidaturas. 
 

Os organizadores comunicarão ao professor/formador o resultado da seleção e enviarão os respectivos 

certificados com o título de Jovem Embaixador da Paz. *** 

 

Prazos 

Apresentação das candidaturas:  
hemisfério sul: até 30 de julho 
hemisfério norte: até 31 de dezembro 
 

Entrega do título de  Jovem Embaixador da Paz: 

O título será conferido pelo professor, formador ou pessoa de relevo convidada 

para a ocasião, durante uma cerimonia organizada e realizada in loco. 

 

Datas propostas: 

- 21 de setembro, por ocasião do Dia Internacional da Paz e início oficial do 

programa anual de Living Peace International. 

 - 30 de janeiro, por ocasião Dia Escolar da Paz e Não-violência. 

 

 
 

*** 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://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/2018%20Modulo%20raccolta%20dati%20GiovAmb_DEF.pdf
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
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

