30 de Janeiro de 2018
DIA DA NÃO-VIOLÊNCIA
ESCOLAR E DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ
PROGRAMA 29 de jan. a 2de fev.
PRÉ ESCOLAR



Dialogar acerca do que é a Paz;
Exploração de histórias
“O livro da Paz “de TollParr;
“O Pássaro da Alma “ de Michal Snunit;
 Foto de Gandhi e diálogo acerca da sua história;
 Decoração de espaços interior e/ou exterior sobre a Paz.

1º CICLO










Elaboração de um cartaz, por turma, com o título “A Paz é… “ ou “Sinto Paz
quando…”;
Visualização de um vídeo
"Pela paz a gente berra" do Gabriel , o Pensador
https://www.youtube.com/watch?v=9IfFyH7VIb4
ou
“Comunicação não violência”, Fragmento Livro 2 - Liga pela Paz,
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&list=PL3L4V0BDg7Xk
8Q4tbs5zrUcID5XSuyqku (youtube);
Debate com a turma, após a realização da atividade "Dinâmica do papel
amassado", de reflexão sobre as consequências de comportamentos de
bullying, reforçando os sentimentos de respeito mútuo, companheirismo,
amizade,...
Elaboração de um cartaz com a chuva de ideias sobre a paz;
Construção de pombas usando as dobragens, origami;
Entoação da canção/coreografia: “Eu quero Paz”, Patati Patatá (DVD volta
ao mundo), https://www.youtube.com/watch?v=W4yYIrAfN (youtube);
Desenho de uma pomba (A3), para escrita de pequenas mensagens sobre a
não-violência/paz.

2º e 3º CICLOS
5º, 6º, 7º e 8º Anos
 Na aula de Educação Musical entoação de cânticos relacionados com a PAZ.
 Sessões sobre prevenção do bulying , dinamizadas pela PSP, para as turmas
do 6º ano, de acordo com calendário afixado.
 Na aula de OC (Educação para a Cidadania), visionamento e reflexão sobre
um dos vídeos:
“O garoto que superou o Bullying e cantou sobre isso” (Bars & Melody)
[B.A.M], https://www.youtube.com/watch?v=fSfsUw_6sko
Vais conseguir D8”https://www.youtube.com/watch?v=S2Of5lzGfMU



Escrita de Mensagens de Paz e Não Violência, num coração colorido, que
serão aplicadas nas ÁRVORES DA PAZ, a preencher no polivalente (ESJML) e
junto à biblioteca AIRES BARBOSA.

9º Ano
 Sessões sobre prevenção da violência no namoro, dinamizadas pelo Núcleo
de Apoio à Vítima de Violência da Cáritas, para as turmas do 9º ano, de
acordo com calendário afixado.


Na aula de Português, visionamento e reflexão sobre a curta metragem
“Flores”, vencedor do concurso EdSex-Promover a igualdade de Género
através da Educação Sexual (enviado aos prof.)



Escrita de Mensagens de Paz e Não Violência, num coração colorido, que
serão aplicadas nas ÁRVORES DA PAZ, a preencher no polivalente (ESJML) e
junto à biblioteca AIRES BARBOSA.

Secundário
 Os professores que tiverem disponibilidade poderão sensibilizar os jovens
para o problema da violência, (Bullying, Cybebullying, Vilência no Namoro)
utilizando diversos materiais encontrados na internet ou no manual
“coolkit”

Biblioteca
 Decoração alusiva ao tema.


Jogo de tabuleiro ”A Brincar e a rir o bullying vamos prevenir”

