
Título
#VIENTOSDEPAZ – Ventos de Paz

Descrição

Que os nossos céus se vistam de cores!
A atividade convida a construir papagaios (pipas) que transmitam uma mensagem de paz, através da sua
forma, do seu desenho ou com uma mensagem de paz escrita. É preferível lançá-los num lugar público,
todos juntos, para que se possa criar um espetáculo harmonioso e um impacto positivo emmuitas pessoas.

"…Tu aí onde vives, e eu aqui, o mesmo vento abraçar-nos-á...".

A iniciativa é promovida porMimos para tu Ojos numa estreita sinergia com Living Peace International .

Destinatários

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

Objetivos

- Reflexão sobre os valores que promovem a paz
- Desenvolver aptidões manuais
- Desenvolver a criatividade
- Promover laços de confiança e de reciprocidade entre os participantes
- Unir a promoção da paz com a atividade física
- Desenvolver noções de geografia

Atividades

1- Promover uma reflexão sobre um valor relacionado com a paz: empatia, generosidade, ser o primeiro a
amar, escuta do outro, respeito...
2- Formar pares para preparar juntos um papagaio (pipa) da paz lembrando o que surgiu durante a reflexão,
escolhendo juntos o tamanho, o tema, as cores, a forma...
3- Descobrir juntos (dependendo da idade dos participantes) o que determina o voo do papagaio (pipa)
4- Juntamente com o grupo escolher o lugar e o dia para lançar os papagaios

Publicar a iniciativa nas redes sociais com a hashtag #VIENTOSDEPAZ.

Prazo

Não há prazos, dependerá do período do ano em que haja ventos favoráveis para o lançamento.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=653419931478322&id=611649195655396
http://livingpeaceinternational.org/br/


Se querem aderir a esta iniciativa, enviem fotos e vídeos da vossa atividade para partilhar com toda a rede
de Living Peace International!

Podem escrever para o endereço:
mimosparatusojos@hotmail.com
info@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 realizam com jovens e crianças, é
preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou pelos responsáveis legais dos menores (é
possível baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, que é a responsável pelo
gerenciamento das informações do projeto Living Peace International, ao endereço e-mail:
privacy@amu-it.eu ).

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 os seus rostos vistos de frente.
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