
 

 

Título 

Intercâmbio de Bandeiras de Paz  

 

Descrição 

A atividade consiste na criação e intercâmbio de “bandeiras de paz” com as escolas e associações da rede 

de Living Peace. 

A atividade é proposta por Living Peace International  

 

Público-alvo 

Crianças e adolescentes de escolas, associações e grupos juvenis.  

 

Objetivos 

- Difundir a cultura de paz 

- Incrementar a capacidade de trabalhar em grupo  

- Desenvolver a criatividade 

- Desenvolver relacionamentos autênticos e novas amizades com pessoas de várias partes do mundo 
 

Atividade 

- Reflitir e discutir juntos sobre alguns aspectos que caracterizam a paz 

- Criar a bandeira de paz em pequenos grupos: liberar a fantasia e 

exprimir a criatividade em relação aos aspectos sobre os quais 

refletiram. 

- Participar da corrida mundial pela unidade, Run4Unity, ou a outras 

manifestações públicas (marchas pela paz, atividades em praça pública, 

etc.) com as bandeiras confeccionadas.  

- Ao final do evento trocar sua bandeira com outros grupos presentes 

ou escolher uma escola/grupo da rede do Living Peace International a 

quem enviá-la.  

Para conhecer as escolas ou associações com as quais realizar o intercâmbio, escrever para 

c.palma@livingpeaceinternational.org *** 

Prazo 

Não existe prazo previsto para realização desta atividade. 

http://www.livingpeaceinternational.org/br/
mailto:c.palma@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 

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

