
 

 

 

Titulo 

In Time for Peace – Ainda podemos construir a paz 

Descrição 

“Para evitar que a lógica da guerra seja a lei entre os povos e as pessoas, sejamos nós desde já construtores 
de paz”. Extrato da Carta de compromisso1 
 
Living Peace International2 propõe um percurso que envolve várias disciplinas e desenrola-se em três campos 
de ação: a paz começa por mim, a paz em relação aos outros, a paz em relação à comunidade/mundo. Este 
percurso pode ajudar a questionarmo-nos e confrontarmo-nos sobre as razões principais dos conflitos que 
decorrem neste  momento, mas também pode ajudar a valorizar as ações positivas que já existem. 
 
Destinatários 
Crianças, jovens e adultos das escolas, grupos juvenis e associações. 
 

Objetivos 

- Reconhecer que a paz é o resultado das ações de todos 

- Reconhecer e valorizar os “ sinais” de paz presentes no próprio contexto e no mundo 

- Reconhecer os fatores que ameaçam a paz no próprio contexto e no mundo 

- Promover ações concretas em favor da paz 

- Sensibilizar a sociedade civil a adotar um estilo de vida que promova a paz 

 

Atividade 

1. A paz começa por mim 

- Lançamos o dado da paz e partilhamos as nossas ações de paz; deste modo vivemos a Regra de Ouro: "Faz 

aos outros o que gostarias que fizessem a ti". 

- Pesquisamos ações, eventos, pessoas, associações e organizações que, no nosso contexto, fomentaram e 

promoveram a paz e oferecemo-las à comunidade, por exemplo, através de uma exposição artística, um 

espetáculo teatral... 

- Identificamos ações, eventos, pessoas, associações e organizações que no contexto cultural, histórico e 

geográfico de nosso país favoreceram a promoção da paz; escolhemos um modo criativa para representar 

este trabalho (por exemplo, teatro, exposições, festivais). 

- Informamo-nos  e procuramos os mecanismos subjacentes às guerras / violência e as suas relações com a 

fome no mundo. Consultamos várias fontes e comparamo-las. Pedimos a ajuda de especialistas para 

aprofundar e, sempre que possível, convidamos pessoas que viveram em locais de conflito. 

-Os resultados de nosso trabalho podem ser partilhados por video chamada ou e-mail / cartas com as 

turmas/grupos do Living Peace de outros contextos culturais, construindo "pontes" e enriquecendo a nossa  

 
1 A Carta de Compromisso é um documento e uma ferramenta que todos podem usar para contribuir para a realização 
do segundo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU a serem implementados até 2030: 
"Objetivo Fome Zero". 
2 É um caminho construído também em colaboração com os Jovens para o Mundo Unido 
 

http://www.livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/Allegato_Carta%20d'Impegno-por.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
http://y4uw.org/


 

 

 

visão sobre essas questões. Estamos à tua disposição para facilitar essa troca escrevendo para: 

c.palma@livingpeaceinternational.org  

2. A paz em relação com os outros 

- Promovemos uma ação que nos envolva a nós e aos outros: na 

família e entre os nossos amigos, recolhemos brinquedos, 

videogames, CDs que incentivam a violência e de um modo criativo 

transformamo-los em instrumentos de paz! Decoramos os nossos 

espaços com essas obras de arte e organizamos exposições. 

  

- Depois de nos termos informado e estudado os mecanismos 

subjacentes à paz e à guerra, fazemos uma música com uma 

mensagem de paz. Vamos divulgá-la nas redes sociais por meio de 

um vídeo escrevendo #livingpeaceinternational #intime4peace. 

(N.B. use apenas imagens sem mostrar os rostos, por causa da 

privacidade). 

 

3. A paz em relação à comunidade /mundo 

- Aproveitamos as datas especiais (por exemplo, 21 de Setembro - Celebração do Dia Internacional da Paz; 

30 de Janeiro - Dia Escolar da Paz e da Não-Violência) e / ou eventos locais para divulgar a nossa 

mensagem, a Regra de Ouro e dizer “não aos instrumentos de guerra. " Também run4unity – corrida para a 

unidade, pode ser uma dessas ocasiões. 

Enviem-nos as fotos e vídeos da vossa atividade para partilhar com toda a rede de Living Peace 

International para o seguinte endereço c.palma@livingpeaceinternational.org .*** 

Prazo 

A atividade pode ser realizada durante todo o ano. 

 

***Living Peace está sujeito à legislação de privacidade europeia que entrou em vigor em 25 de Maio de 2018. Se 

quiseres partilhar fotos e vídeos das atividades feitas com crianças e adolescentes, envia-nos a autorização 

assinada pelos pais ou responsáveis legais da criança (faz o download da autorização aqui e envia-o à ONG AMU, a 

processadora de dados do projeto Living Peace Internacional para o e.mail privacy@amu-it.eu ). Se não for possível 

obter a autorização, lembra-te de enviar apenas fotos e vídeos onde as pessoas, especialmente os menores de 

idade, não são reconhecíveis. Podes enviar imagens tiradas de cima, de trás, onde os rostos não são visivéis. 

 

 

Em parceria com 
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