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Diante do mundo em que vivemos atualmente, onde há tanta violência,           

desrespeito, intolerância, torna-se ainda mais necessário trabalharmos valores        

desde os primeiros anos da vida escolar.  

Acreditamos que a melhor maneira de contribuir para a construção de uma            

cultura da paz é através de pequenos atos do dia a dia, trabalhando os direitos e                

deveres que todos temos, adultos ou crianças, como cidadãos. Conscientizando que           

somos responsáveis e pertencentes ao mundo que nos cerca e que nossas ações             

reverberam nele.  

A construção da paz começa a partir de cada um de nós, na maneira como               

agimos e reagimos e que acaba por refletir a nossa volta. A visão, de              

interdependência das nossas ações individuais ou coletivas, da nossa         

responsabilidade pela construção de um mundo novo, faz deste tema uma das            

principais ações educativas, que podem promover fontes efetivas de paz no mundo. 

É imprescindível ensinar às nossas crianças os valores da paz, da           

tolerância, da igualdade e respeito. Elas não devem ter nenhuma dúvida de quão             

destrutiva é a alternativa a esses valores. Precisamos desenvolver nelas as           

habilidades e a inteligência emocional necessárias para que consigam resolver os           

desafios rotineiros de forma pacífica e que aprendam a rejeitar toda forma de             

violência. 

Para mostrar aos jovens alunos que com amor, união, respeito, carinho e            

bons exemplos é possível ir muito longe, pensamos em várias ações para trabalhar             

no decorrer destes cinco meses, que será a duração do projeto. 

Usaremos como disparador o livro “Se criança governasse o mundo…” de           

Marcelo Xavier, Editora Formato; a música “Imaginem”, de autoria do Toquinho e            

Imagine (John Lennon). Levantaremos questões como: 

-O que é a paz? 

-O que você acha necessário para ter paz? 

A partir destas reflexões, daremos continuidade ao projeto. Pensamos em          

contações de histórias onde o tema central esteja relacionado à paz, cantigas e             

brincadeiras de roda cantada. Também pensamos em vivências livres e dirigidas no            

pátio, confecções de arte com temática da paz e outras atividades que inspirem o              

aprofundamento no tema. 



Como produto final, gravaremos um vídeo onde as crianças falarão sobre o            

papel de cada um de nós para a cultura da paz. 

Faremos também uma colcha de retalhos, na qual as crianças farão, junto             

com a família, uma ilustração em um quadradinho de tecido, registrando a paz.             

Juntaremos todos os retalhos dos primeiros anos, costuraremos a colcha e a            

doaremos para uma das instituições que o colégio ajuda em seus projetos sociais. 

Desenvolver e cultivar a cultura da paz, trabalhar este entendimento coletivo           

da nossa humanidade, requer esforços de todos nós. Precisamos, sobretudo          

unirmo-nos pela paz. 


