
 

 

 

 

Título 

Um abraço através do Ursinho de pelúcia  

 

Descrição 

Esta atividade propõe às crianças doarem ursinhos de pelúcia a crianças que vivem situações de 

precariedade. Podem ser doados para hospitais pediátricos ou abrigos para crianças ou enviados para 

algumas regiões de conflito, onde se encontram milhares de refugiados por causa da guerra.   

Doar um ursinho de pelúcia que possa ser abraçado nos momentos mais difíceis é um gesto simples que 

doa paz e esperança. 

A ação surgiu em 2004, por iniciativa da organização Children of the Earth para doar ursinhos de pelúcia a 

crianças vítimas do Tsunami na Tailândia. Desde então, o projeto se expandiu no mundo inteiro alcançando 

crianças de várias partes do mundo. 

A atividade é promovida por Children of the Earth e Living Peace International. 

 

Público-alvo 

Crianças, jovens e adultos de escolas, associações e grupo de jovens. 

 

Objetivos  

- Doar esperança e alegria a crianças que vivem situações de precariedade.  

- Levar ao conhecimento de crianças e jovens as realidades e situações difíceis vividas pelos seus coetâneos, 

incentivando-os a serem promotores da cultura de paz.  

- Encorajar as crianças a organizarem a própria arrecadação de ursos de pelúcia a nível local. 

 

Atividade 

✓ Organizem e personalizem a sua própria arrecadação de ursinhos na sala de aula ou nos grupos 

juvenis. 

✓ Escrevam e amarrem, em torno ao pescoço do ursinho, uma cartinha com uma mensagem de paz 

dedicada a criança que vai recebê-lo e que vive em zonas de conflito e/ou em abrigos e hospitais de 

sua cidade, ou de outros países. Vejam como fez o menino Campbell.  

✓ Se quiserem que seus Ursinhos cheguem às crianças em tempo para o Natal, lembrem-se que talvez 

seja necessário enviá-los em novembro, no mais tardar.  

http://www.coeworld.org/
http://www.coeworld.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ORRwCwz2c&feature=youtu.be


Para maiores informações não hesitem em escrever para Carlos Palma: 

c.palma@livingpeaceinternational.org.  Enviem-nos fotos e/ou vídeos das atividades que vocês 

desempenharam, a fim de compartilhá-las com todos da rede do Living Peace International. *** 

 

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 

mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
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

