
 

 

 

 

 

Título 

Projeto Peace Crane – Pombas da Paz  

 

Descrição 

A atividade prevê a confecção e intercambio de pombas confeccionadas através da técnica de origami. Uma 

vez inscrito, a sua classe/grupo terá a oportunidade de trocar as suas pombas com outra escola, grupo ou 

comunidade de um país de sua escolha. Desse modo, poderão construir laços de paz com novos amigos, 

enquanto o intercambio contribui igualmente para o aperfeiçoamento das competências nas áreas de 

linguagem, geografia, etc, além de permitir a descoberta de outras culturas e costumes. O intercambio de 

“pombas da paz” é um gesto simples que abre os corações e faz as pessoas sentirem-se mais unidas.  

A atividade é promovida por Peace Crane Project e Living Peace International. 

 

Público-alvo 

Crianças e jovens de escolas, associações e grupos juvenis. 

 

Objetivos 

- Difundir uma cultura de paz construindo novos relacionamentos e amizades com pessoas de várias partes 

do mundo. 

- Conhecer costumes e valores de culturas diferentes. 

 

Atividade 

1. Inscrever-se no Projet Peace Crane, clicando AQUI 

2. Depois de ter revisto a lista e encontrado alguém de interesse para iniciar 

a troca, envie um e-mail para suepeacecrane@gmail.com  para fazer o seu 

pedido. Ficará então ligado diretamente, o seu endereço eletrónico só será 

visível ao seu potencial parceiro de intercâmbio (os endereços eletrónicos 

não serão publicados na Internet). 

 

3. Ao receber a confirmação de interesse no intercâmbio do parceiro selecionado, troquem os endereços 

postais.  

 4. Confeccionar as pombas da  paz, corações e/ou quaisquer outras figuras que você deseja partilhar com o 

seu parceiro de troca. Corações e pombas são mais fáceis de dobrar. 

Incluir uma mensagem de paz nas figuras que confeccionarem.  

https://peacecraneproject.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
https://peacecraneproject.org/sign-up/
mailto:suepeacecrane@gmail.com


5. Considerar também a possibilidade de ampliar a ação com um intercambio de cartas, vídeos ou a 

organização de conversas via Skype com seus parceiros de troca. Isso certamente tornará a experiência 

ainda mais rica e significativa para as crianças/adolescentes. Confirmar se o seu parceiro de troca também 

está interessado em ampliar o intercambio para que fique claro desde o início em que o mesmo consistirá.   

6. Enviar os trabalhos e/ou cartas preparados pelos jovens e crianças para o parceiro de intercâmbio.  
 

7. Para receber o certificado de participação clicca qui https://peacecraneproject.org/step5/ 

Compartilhe suas fotos com todos da rede do Living Peace enviando-as para 

c.palma@livingpeaceinternazional.org International. *** 

 

Alguns vídeos que ensinam as dobraduras de:  

- pombas de origami  

- corações de origami  

 

Alguém não responde a sua solicitação de troca ou você teve uma experiência negativa com 

alguém na lista? Por favor, informe para o email sue@peacecraneproject.org descrevendo o que 

aconteceu. 

Para maiores informações visite o site do Projeto Peace Crane:http://peacecraneproject.org 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo 

Não existe prazo para realização desta atividade. 

 

Para países do hemisfério sul, aconselhamos desenvolver esta 

atividade em preparação para a jornada mundial da paz 

comemorada em 21 de setembro, Dia Internacional da Paz. 

 

 

 

 

 

 

https://peacecraneproject.org/step5/
mailto:c.palma@livingpeaceinternazional.org
https://www.youtube.com/watch?v=LZk_8TqH4OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Us3SG4FYYis&feature=youtu.be
mailto:sue@peacecraneproject.org
http://peacecraneproject.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Em parceria com  

 


