
 
 

 

 

Título 

Sports4Peace  

Descrição 

A atividade ajuda a viver a Regra de Ouro “Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você” através do 

esporte e de jogos em equipe.  

As seis regras a serem respeitadas oferecem a oportunidade de viver gestos concretos de paz no ambiente 

esportivo sem atrapalhar o espírito de competição ou interferir com as regras específicas do jogo: 

• Play hard – Dê o melhor de si! Participe com alegria. 

• Be fair! Seja honesto consigo mesmo e com os demais jogadores (fair play). 

• Hold tight! Não desista nunca, nem quando for difícil. 

• Respect the others! Trate todos com respeito: cada jogador é importante. 

• Celebrate! Aplaudir o sucesso do outro como se fosse o seu. 

• Make a difference! Somente juntos podemos alcançar grandes metas. 
 

A atividade é promovida por Sports4Peace e Living Peace International 

Protagonistas 

Crianças, adolescentes e adultos de escolas, grupos e associações juvenis. 
 

Objetivos  

- Educar para a paz através do jogo e do esporte.  

- Construir relações positivas entre os participantes impulsionando-os a adotar o mesmo empenho na vida 

cotidiana em vista de uma sociedade orientada para a paz. 

- Desenvolver o respeito e ajuda recíproca, além da honestidade ao respeitar as regras, num convite a dar o 

melhor de si.  

- Incrementar a capacidade de escuta e diálogo entre os participantes, e a capacidade de pedir desculpas 

pelos erros. 

- Incentivar atitudes orientadas para o fairplay, a comunicação e a interação durante uma competição ou  

um trabalho em equipe. 

 

Pontos cardeais: 

• Jogar o dado juntos: dialogar brevemente sobre a regra de Sports4Peace que saiu 

• Jogo e esporte: atuar imediatamente, no jogo e no esporte, a regra que saiu. 

• Time-out – Cerchi d’oro: Cada ação realizada no espírito de Sports4Peace será premiada com um 

“anel de ouro”, um ponto no item “fair play” ou algo parecido. 2. Organizem a jornada esportiva 

cheia de jogos de time: 

 

 

http://www.teamtime.net/it
http://www.livingpeaceinternational.org/br/


 

 

Atividade 

Organizar um dia ou uma manhã/tarde esportiva com vários jogos de equipe (gincana ou torneio).  

• Os participantes se dividem em equipes: uma para cada jogo proposto. 

• Cada jogo terá um animador. 

• O animador explicará o jogo à equipe e, sucessivamente pedirá para que joguem o dado: o 

animador explicará o signifcado da frase e, durante o jogo, lembrará ao time a vivência da frase. 

• Cada equipe deverá escolher um nome e um líder que os ajudará a seguir as regras de cada jogo. 

• Cada equipe percorrerá um circuito de vários jogos conforme uma ordem indicada no mapa. 

• Os animadores dos jogos marcarão, em seus respectivos cartões, o número de pontos e anéis de 

ouro conquistados pelas equipes. 

• Concluído o jogo e antes de se deslocar para o próximo, o time terá 3 ou 4 minutos para o “Time 

Out”, durante o qual os participantes poderão compartilhar as experiências de como viveram a 

frase durante o jogo. Ao mesmo tempo os animadores poderão calcular o número de pontos e de 

anéis de ouro conquistados pelo time.  

• Uma pessoa será designada para cronometrar o tempo de cada jogo e do "time out". 

• Ao término dos jogos, se fará um quadro com a classificação de cada time, obtida através do total 

de pontos e anéis de ouro conquistados. 

 

Quem tiver interesse em conhecer os jogos desenvolvidos por sport4peace, entrar em contato com Alois 

Hechenberger: a.hechenberger@teamtime.net; office@teamtime.net   

Lembrem-se de tirar fotos da jornada e de enviá-las para c.palma@livingpeaceinternational.org, a fim de 

divulgá-las na rede do Living Peace International. Nos sentiremos todos mais próximos! *** 

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, 

adolescentes 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 
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