
Living Peace International 

O Projeto Living Peace International é um percurso de educação para paz. 

Baseia-se no lançamento do "Dado da paz" em cujas faces não existem 
números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz entre 
todos. Este dado é inspirado nos pontos da “arte de amar” que Chiara Lubich 
havia proposto, sob forma de um dado, às crianças do Movimento dos 
Focolares. 

Este percurso também propõe o “Time-Out”: todos os dias, ao meio dia, nos 
mais variados fusos horários, os participantes são convidados a fazer um um 
minuto de silêncio, oração ou reflexão pela paz.  

Até hoje, mais de 1000 escolas e grupos estiveram envolvidos no projeto e 
mais de 600 mil crianças, adolescentes e jovens ao redor do mundo foram 
alcançados pelas suas iniciativas. 

Living Peace trabalha no sentido de reforçar as colaborações e cooperar com 
tantas outras iniciativas existentes no mundo para a construção de uma “rede” 
de paz que abrace toda a terra. De fato, Living Peace pode ser considerado 
uma plataforma: são mais de 60 as organizações internacionais em sinergia 
com o projeto, compartilhando iniciativas e ações de paz que são propostas às 
respetivas redes. 

Objetivos 

Living Peace tem como objetivo fazer crescer, o máximo possível, o empenho 
em viver a paz e pela paz nos diversos ambientes de aprendizagem e de vida.  

Objetivos Específicos 

 Desenvolver uma boa prática pedagógica que possa ser utilizada em 
diferentes lugares e contextos; 

 desenvolver as competências de cidadania ativa e democrática, através 
da valorização de uma educação intercultural e para a paz; 

 ampliar a consciência dos próprios direitos e deveres; 
 desenvolver o respeito às diferenças e o diálogo entre as culturas; 
 ampliar a capacidade de trabalhar em grupo, planejar e agir juntos; 
 potencializar as habilidades criativas e melhorar a aprendizagem; 
 melhorar as relações entre educadores e educandos e adquirir 

comportamentos prosociais. 

Destinatàrios 

O projeto destina-se de modo particular ao mundo da escola e grupos juvenis, 
mas é aplicado também em outras expressões da sociedade (grupos artísticos, 
hospitais, organizações não governamentais, empresas, etc.) de diferentes 
culturas e religiões, nos 5 continentes 

Metodologia do 6x1 

http://livingpeaceinternational.org/br/o-projeto/dado-da-paz.html
http://focolares.pt/chiara-lubich/
http://focolares.pt/
http://focolares.pt/
http://livingpeaceinternational.org/br/o-projeto/time-out-2.html


6x1 – Seis etapas por um objetivo: uma proposta adaptada pelo Movimento 
Juvenil pela Unidade a partir da metodologia da Aprendizagem-Serviço. Visa 
ajudar os grupos juvenis a planejar ações pela Paz de forma eficaz e 
participativa. 

O “6x1” desenvolve a capacidade de olhar para o próprio contexto e nele incidir 
positivamente através de 6 etapas: Observar. Pensar. Envolver. Agir. 
Avaliar. Celebrar. 

Um pouco de história: 

O Projeto de Educação para Paz, LIVING PEACE teve origem no Egito, em 2011, 
a partir da atuação do professor Carlos Palma, uruguaio, vivendo, porém, no 
Meio Oriente há mais de 25 anos o drama das contínuas guerras e conflitos. 
Diante dessa situação, se perguntou como poderia dar uma contribuição 
concreta para uma Cultura de Paz. 

Assim, propôs aos seus alunos de iniciar o dia jogando o “Dado da Paz” e ao 
meio dia, de fazer o “Time-out”. 

Em pouco tempo, o clima daquela classe se transformou: as crianças se ajudam 
reciprocamente, com uma atenção aos mais frágeis. Os professores não fazem 
mais distinção entre os alunos e pedem desculpas quando cometem algum 
deslize durante a aula. O clima favorável provoca, inclusive, uma melhora na 
aprendizagem de todos. 

Em pouco tempo, a escola toda adota a prática do “Dado da Paz” e do “Time-
out”. Sessenta grandes dados e um forte desejo de mudar o jeito de educar e de 
dialogar haviam literalmente transformado a escola. 

Desde então, “Living Peace” tem se desenvolvido e continua expandindo-se 
cada vez mais, graças à criatividade de todos aqueles que, aderindo, tornam-se 
seus protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internacional: livingpeaceinternational.org/br 

http://livingpeaceinternational.org/br/o-projeto/una-metodologia2.html
http://livingpeaceinternational.org/br

