30 de Janeiro de 2019
DIA ESCOLAR DA NÃO-VIOLÊNCIA
E DA PAZ
PROGRAMA 28 de janeiro a 1de fevereiro
PRÉ ESCOLAR - ESGUEIRA
•Escrita de frases ou manifestos pela paz.
•Realizaçao de trabalhos de grupo com o tema da paz.
•Realizaçao de desenhos com o tema da paz.
•Exibiçao de filmes sobre a paz e Gandhi.
•Visualizaçao de um pequeno filme sobre bulling (uso de 2 maças como metafora).
•Construçao de laços e coraçoes humanos.
•Construçao de uma arvore e sua decoraçao com laços e coraçoes humanos.
•Realizaçao de um debate na BE em articulaçao com a educadora destacada, sobre a
paz e a nao violencia.
PRÉ ESCOLAR - CABO LUÍS
• “O POTE DA PAZ”.
PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO - ALUMIEIRA
• Pesquisa sobre o tema (família, livros e internet).
• Visionamento de vídeos alusivos ao tema.
• Histórias a trabalhar:
“Os vizinhos da Casa Azul”, “Amizade sobre rodas”, “O pássaro da alma” e “Surpresa
de Handa”.
• Danças e canções temáticas: Ex: canção dos abraços, ....
• Trabalho de texto/ilustração sobre o tema.
• Mural de ideias das crianças e por elas recolhidas junto das famílias + ilustrações.
• Construção da pomba da paz – origami – que integrará o mural e as frases temáticas
recolhidas pelas diferentes turmas.

1º CICLO









Visualização de um vídeo “Mudar o Mundo”
https://www.youtube.com/watch?v=pJ5LjmO9FZ8
Debate e exploração do vídeo.
Elaboração de um cartaz, por turma.
Partindo das palavras “VIOLÊNCIA” e “PAZ””, construir um esquema/chuva de
ideias, comparando-os.
Construção de pombas usando as dobragens origami;
Folheto alusivo ao tema: exploração, preenchimento de lacunas e ilustração.
Escrita de uma mensagem sobre a paz, para entregar na biblioteca.
Entoação da canção “Paz Roupa Nova”:
https://www.youtube.com/watch?v=GJn0zkDz3sM

2º e 3º CICLOS
5º, 6º, 7º, 8º e 9º Anos
 Entoação e exploração de canções relacionados com a PAZ (Educação Musical –
5º e 6º anos)
“Paz ” - https://www.youtube.com/watch?v=GJn0zkDz3sM
“Cantata da Paz” - https://www.youtube.com/watch?v=9zXDbvst5-o





Sessões “Prevenção do bulying”, dinamizadas pela PSP (6º ano).
Sessões “Prevenção do Racismo e Xenofobia”, dinamizadas pela PSP (7º ano)
Proposta da atividade “Elogio” (Português – 8ºano).
Sessões “Prevenção da violência no namoro”, dinamizadas pelo Núcleo de
Apoio à Vítima de Violência da Cáritas (9º ano).

Secundário


De acordo com a disponibilidade, os professores das diferentes disciplinas
poderão sensibilizar os jovens para o problema da violência, (Bullying,
Cyberbullying, Violência no Namoro) utilizando diversos materiais
encontrados na internet, ou no manual “coolkit”.

BIBLIOTECA DA ESCOLA BÁSICA DE ESGUEIRA
• Projeção de 2 histórias:
“O Passaro da Alma” (que nos fala das emoçoes) - 1º Ciclo
“O Livro da Paz” - Pre-escolar.
• Outras atividades feitas pelas turmas.
• Elaboraçao de paineis alusivos a paz, espalhados pelo Jardim de Infancia e escola do
1º ciclo.

BIBLIOTECA AIRES BARBOSA



Decoração alusiva ao tema.
Parceria com EMRC no 2º ciclo, na escrita de mensagens de Paz em borboletas
decorativas.

OUTRAS ATIVIDADES COMUNS:




Afixação de tarjas alusivas ao tema;
Mensagens nos tabuleiros das cantinas, no dia 30 de janeiro;
Dança no polivalente, no dia 30 de janeiro, pelas 15h.

