
Título   

MasterPeace Ecology - Crianças cidadãs em ação 

Descrição 

Um percurso proposto pelo Centro Gen 4 (crianças do Movimento dos Focolares) que tem 

como objetivo colocar em relevo a interligação entre o trabalho pela Paz e todas as outras 

questões a nível ecológico e social. Este percurso tem como ponto de referência o conceito de 

ecologia integral, um conceito sustentado tanto na esfera religiosa como na esfera civil. 

Grupo alvo 

Crianças dos 4 aos 8/9 anos – jardim de infância/educação infantil e os primeiros anos da escola 

primária/ensino fundamental. 

Objetivos 

- Promover o protagonismo das crianças nos seus próprios contextos, como cidadãs e 

promotores de mudança 

- Encorajar a cooperação entre as crianças 

- Estimular a troca de ideias, "contagiando-se" umas às outras, trabalhando em grupos dentro 

de associações, escolas, paróquias e até amigos do bairro. 

Atividades 

• O grupo escolhe um nome e vai decidir progressivamente como se organizar.

• O processo se realiza em etapas, incluindo momentos de estudo sobre questões

ambientais e estilos de vida, momentos de observação da realidade circundante até

chegar depois a implementar uma ação concreta.

• O percurso deve ser enriquecido com material de cada cultura (histórias, fábulas,

ditados...), que permitirá aprofundar cada tema, de acordo com os diferentes contextos.

Em seguida, nos diapositivos abaixo, encontram-se mais detalhes que servem de guia, passo a 

passo, para a realização deste percurso formativo/ativo. 

Living Peace está sujeito à legislação europeia sobre a privacidade que entrou em 

vigor em 25 de maio de 2018.  

Se quiserem partilhar fotografias e vídeos das atividades que realizam com as crianças 

e os adolescentes, devem enviar-nos o formulário da liberatória assinado pelos pais ou 

tutores legais da criança (descarregar a liberatória aqui, e enviar para a ONG AMU, 

responsável pelo tratamento de dados do projeto Living Peace International no e-mail: 

privacy@amu-it).  

Se não for possível ter a liberatória, lembre-se de enviar apenas as fotos e vídeos onde 

as pessoas, sobretudo os menores, não são reconhecíveis.  

https://www.amu-it.eu/?lang=es
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
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