
 
 

 

 

 

Título 

Grande Dado  

 

Descrição 

A atividade prevê a construção de um grande dado da paz em uma praça ou parque de sua cidade.  

Trento, na Itália, foi a primeira cidade a acolher o grande dado; em seguida, várias cidades ao redor do 

mundo se mobilizaram, envolvendo diversas associações civis e agora o dado da paz pode ser “girado” e 

suas frases podem ser vividas em muitas cidades do mundo. 

A atividade é proposta por Living Peace International 

 

Público-alvo 

Crianças, jovens e adultos de escolas, grupos juvenis, associações e instituições. 

 

Objetivo  

- Promover e difundir a cultura de paz. 

 

Atividade 

Propor às autoridades locais a construção de um Grande 

Dado da paz em um lugar público de sua cidade.  

Modelo que pode ser utilizado: 

- Placa de aço galvanizada e aparafusada em uma haste de 

ferro 

- 4 rolamentos que fazem girar o Dado 

- Pintura em tinta branca resistente às intempéries (sol e 

chuva) 

- Desenhos, com as frases, em material impermeabilizado 

e adesivo, a serem colados nas faces do dado. 

 

Enviem-nos as fotos da construção/montagem do grande dado para compartilhá-la com todos da rede do 

Living Peace International.*** 

http://www.livingpeaceinternational.org/br/


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 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
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