
 

 

Título 

Concurso e Exposição de arte de Peace Pals International 
 

Descrição 

A atividade prevê a realização de desenhos que exprimam valores e temáticas de paz e a participação ao 

concurso e exposição de arte internacional de Peace Pals. 

A atividade é promovida por Peace Pals International e Living Peace International 

 

Público-alvo 

Crianças e adolescentes de escolas, associações e grupos. 
 

Objetivos  

- Difundir uma cultura de paz. 

- Refletir sobre os valores de paz através do desenvolvimento das capacidades artísticas. 

 

Atividade 

- A cada ano, os organizadores apresentam uma nova temática a ser expressa pelo desenho. 

 

- Todas as obras de arte devem ser desenhadas ou pintadas a mão sobre papel ou cartolina nas                 

seguintes dimensões: 13 cm x 18 cm. 

 

- A obra de arte deve ser feita inteiramente pela criança ou adolescente. Caso contrário, o participante será 

desclassificado. 

Além disso, o desenho deve incluir as palavras “May Peace Prevail on Earth” em inglês ou na própria língua. 

 

- Quatro são as categorias. Cada participante pode apresentar apenas um desenho:  

Categoria Um: idade 5 – 7 anos 

Categoria Dois: idade 8 – 10 anos 

Categoria Três: idade 11 – 13 anos 

Categoria Quatro: idade 14 – 16 anos 

- Para participar ao concurso é necessário inscrever-se no website de Peace Pal International. 

O participante receberá um login de usuário para ter acesso a sua área pessoal por onde poderá fazer o 

“upload” (carregamento) do seu desenho e onde recereceber o seu certificado de participação. 

 

 

 

https://peacepalsinternational.org/es/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
https://peacepalsinternational.org/es/


As obras podem ser enviadas de duas formas:  

1. Acessando a área de Login do Usuário no site do Peace Pals International 

(http://wppspeacepals.org/user-login/ ) e carregando o desenho conforme as 

orientações. 

Todas as obras devem ser digitalizadas em alta resolução (300dpi) e salvas em 

formato JPEG. 

2. Endereçar as obras enviadas via serviço postal 

para:   

Peace Pals International  

26 Benton Road  

Wasaic, NY 12592  

USA  

Prêmios  

Os vencedores receberão os seguintes prêmios: 

• Primeiros classificados - Obelisco clássico da paz  

• Segundos classificados - Obelisco de mesa, 43 cm 

• Terceiros classificados - Obelisco de mesa, 20 cm  

• Finalistas - Certificados e prêmios vários 

Atestado de participação  

Cada participante receberá o próprio atestado efetuando o login na sua área pessoal. 

 

Para maiores informações contatar Jules Loren do Peace Pals International no seguinte endereço: 

peacepals@worldpeace.org  

ou escrever para Living Peace no endereço c.palma@livingpeaceinternational.org. 

 

É possível organizar uma exposição artística a nível local, nacional e internacional com desenhos feitos em 

várias partes do mundo. Para maiores informações, dirigir-se a c.palma@livingpeaceinternational.org. *** 

 

Prazo 

Por favor consultar o site: https://peacepalsinternational.org/es/ 

 
***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://wppspeacepals.org/user-login/
mailto:peacepals@worldpeace.org
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
https://peacepalsinternational.org/es/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

