
 

Projeto Cultura de Paz 2019 

 

De acordo com a definição da Unesco, Cultura de Paz pressupõe “o 

comprometimento de promover e vivenciar o respeito à vida e dignidade de cada 

pessoa sem discriminação ou preconceito, a rejeição de qualquer forma de violência, 

o compartilhar de tempo e recursos com generosidade a fim de terminar com a 

exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica, desenvolver a liberdade de 

expressão e diversidade cultural através do diálogo e da compreensão do pluralismo, 

manter um consumo responsável, respeitar todas as formas de vida e contribuir para 

o desenvolvimento da minha comunidade, área, país e planeta”.1 

Desenvolver uma Cultura de Paz significa dotar nossas crianças e 

adolescentes de uma compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, 

democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade, considerando 

que a busca pela paz não é individual, nem tampouco é ausência de conflitos; é a 

maneira pela qual gerenciamos esses conflitos. A paz é um exercício de 

autoconhecimento, paciência, coragem, amor ao próximo, tolerância, cooperação, 

solidariedade e escuta. 

Nesse sentido, o Colégio Santo Ivo se propõe a disseminar a cultura de paz 

em sua comunidade, desenvolvendo atividades com o objetivo de conscientizar as 

crianças quanto à importância de viver em harmonia, refletindo sobre suas ações e 

atitudes com as outras pessoas, sabendo respeitar as diferenças, sempre atentando 

para a dimensão do bem coletivo. 

 

Objetivos 

 

Levando-se em consideração que a construção da paz começa a partir de uma 

atitude pessoal, e que esta pode se refletir em diversos campos da vida como meio 

ambiente,  sociedade,  saúde coletiva, entre outros e também a responsabilidade 

global pela construção de um novo mundo, compreendemos que o papel da escola, 

como espaço educador, é fundamental para a propagação dessa cultura. 

Através de ações planejadas para a escola como um todo e individualmente 

para os níveis, respeitando a faixa etária, pretendemos: 

- Educar para a cultura da paz; 

- Exercitar a tolerância e a solidariedade; 

- Desenvolver o respeito à diversidade; 

- Refletir sobre o consumo e desenvolvimento sustentável; 

- Buscar gerenciar os conflitos de forma que se resolvam através do diálogo.  

Vista pelo ângulo da não violência, a Educação é para: 

● aprender sobre nossos direitos, responsabilidades e obrigações; 

● aprender a viver juntos, respeitando nossas diferenças e similaridades;  
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● desenvolver o aprendizado baseado na cooperação, no diálogo e na 

compreensão intercultural; 

● ajudar as crianças a encontrar soluções não violentas para resolverem seus 

conflitos, utilizando maneiras construtivas de mediação e estratégias de 

resolução;  

● promover valores e atitudes de não violência: autonomia, responsabilidade, 

cooperação, criatividade e solidariedade;  

● capacitar estudantes a construírem juntos seus próprios ideais de paz. 

 

Acreditamos que a Paz seja construída no dia a dia, em pequenos atos, por 

meio de ações colaborativas. Utilizamos diferentes estratégias, a fim de promover o 

autoconhecimento para que as crianças possam conhecer a si mesmas, identificar e 

nomear suas emoções e, assim, aprender a lidar com elas. O silêncio interior e os 

exercícios de respiração, foco e concentração também farão parte de nossa rotina. 

 


