30 de Janeiro de 2020
DIA ESCOLAR DA NÃO-VIOLÊNCIA
E DA PAZ
PROGRAMA 27 a 31 de janeiro
30 de janeiro- Polivalente / jardins da Escola
(entre 9:20 e 12:20)
► Atividades dinamizadas pela equipa PES e SPO – Polivalente;
(As turmas interessadas deverão proceder às inscrições na sala de professores);
► Elaboração/Distribuição de mensagens de Paz, elaboradas pelos alunos (diferentes espaços);
► Música;
► Afixação de tarjas alusivas ao tema;
► Mensagens nos tabuleiros/mesas das cantinas (30 de janeiro);
►Peça de Teatro….
Em Sala de Aula
Pré A:
►Histórias alusivas ao tema «O pássaro da alma»;
►Registos / cartazes sobre a paz;
►Colaboração nos trabalhos da biblioteca;
Pré B
30 de janeiro, dia do falecimento do pacifista indiano Mahatma Gandhi -

Dia da Não violência e Educação para a Paz.

►Projeção de imagens sobre Gandhi;
► Exibição de filmes sobre a paz e Gandhi;
►História “Construímos paz con los cinco sentidos”, de Entreculturas – Fundación para la
Educación y el Desarrollo de los Pueblos;
► Trabalho de grupos tendo por base a história (cada grupo é um sentido);
► Escrita de frases sobre cada sentido /Paz;
► Painel dos trabalhos realizados com frases pela paz;
► Entoação da canção dos Roupa Nova: "PAZ";
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Pré de Alumieira
► Pesquisa sobre o tema (família, livros e internet);
► Visionamento de vídeos alusivos ao tema;
► Histórias: “É para isso que serve um amigo”; “As mãos não são para bater”;
► Danças e canções temáticas. Ex: Canção dos abraços; As mãos não são para bater... ;
► Trabalho de texto/ilustração sobre os assuntos tratados;
► Mural com ideias recolhidas das e pelas crianças /famílias + ilustrações;
► Construção de um mural com frases temáticas recolhidas entre as turmas;
Pré de Cabo Luís
► Painel com mensagens;
► Cartaz com mensagem;
►Balões brancos com as mensagens que cada criança entende por “Dia da Paz”;

1.º ciclo:
► Elaboração de um marcador;
► Exercício da folha "enrugada"
► Visualização do vídeo e entoação da canção "A Paz", da banda brasileira Roupa Nova:
https://www.youtube.com/watch?v=-w-kEneY_Zw;
► Leitura e compreensão do poema/canção "A Paz" da banda brasileira Roupa Nova;
► Recorte e pintura de uma pomba;
►Produção de uma frase alusiva ao Dia Escolar da Não Violência e da Paz;
►Audição e exploração da fábula "A ilha do arco-íris" sobre a importância da aceitação do outro,
a entreajuda e a tolerância, das autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada;
►Construção do painel coletivo " A Paz está nas nossas mãos";
►Elaboração de um Painel sobre o " Dia Escolar da Não Violência e da Paz";
►Escrita de poemas;
2º e 3º CICLOS e 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”. Seguem-se algumas
sugestões:
►Entoação e exploração de canções relacionadas com a PAZ em Educação Musical ou qualquer
disciplina
“A Paz ” - https://www.youtube.com/watch?v=GJn0zkDz3sM

“We Are The World” https://www.youtube.com/watch?v=wUPocq4l47w
Elton John - Nikita (Lyrics) https://www.youtube.com/watch?v=kswNSWRFvO4
►Proposta a retirar do manual (www.coolkit.pt)
Atividade 11: “Namorar dá que falar”
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Atividade 15: “Tribunal de opinião”;
►Elaboração de frases ou manifestos pela paz;
►Leitura de textos sobre a paz;
► Realização de trabalhos de grupo com o tema da paz;
►Exibição de filmes sobre a paz, sobre Gandhi e outros pacifistas;
► Criação de um PowerPoint;
►Realização de debates sobre a paz e a não violência;
► Sessões “Prevenção do bullying”, dinamizadas pela PSP (6º ano);
► Sessões “Prevenção da violência no namoro”, dinamizadas pelo Núcleo de Apoio à Vítima de
Violência da Cáritas (9º ano);

BIBLIOTECA DA ESCOLA BÁSICA DE ESGUEIRA
BE de Esgueira
►Exposição e exploração de alguns livros relacionados com a temática do Dia Escolar da nãoviolência e da Paz;
►Trabalhos na área das expressões;
► Construção de painéis com diferentes símbolos da paz;
►Exploração de uma história digital ”A ilha do arco-íris”;
►Exploração de uma história em power point relacionada com a importância de
comportamentos promotores da paz e da não violência;
►Trabalhos na área das expressões, relacionados com o tema;
BE Aires Barbosa e JML
►Exposição de livros relacionados com o tema e construção de cartazes;
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