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APRESENTAÇÃO
O 17º Livro Londrina Pazeando 2019 é uma edição anual do Movimento pela
Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, que é composto por um breve relato
da história do movimento mostrando os trabalhos que vem sendo realizando
ao longo destes 19 anos de história. Consta do Livro Pazeando os textos e
desenhos de alunos, de pais e de professores das Escolas Municipais, Estaduais
e Particulares de Londrina e Região. Constam também os relatos de como as
escolas trabalharam esta seleção internamente, visando socializar dinâmicas e
métodos de trabalhos, e assim contribuir com troca de experiência na produção
dos textos e desenhos.
Com a utilização da tecnologia, este ano todas as escolas tiveram a oportunidade
de fazer parte do Livro Londrina Pazeando VIRTUAL, com um link e uma página
exclusiva para cada escola, e a seleção dos textos e desenhos se restringiram
ao Livro Pazeando IMPRESSO, conforme regulamento publicado.
Com o tema: “Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade Escolar”
Alinhados com os conceitos das Práticas e Justiça Restaurativa e a Pacificação
Social, que é objetivo 16 dos ODS, e se utilizando do significado do verbo
pazear, que é estabelecer paz ou harmonia, foi pedido aos autores, que se
debruçassem, para escrever e desenhar.
Este conceito pautado na proposta da ONU - Organização das Nações Unidas,
que de 2000 até 2015 trabalhou com os ODM Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (os 8 jeitos de mudar o Mundo) e agora os ODS Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, com 164 metas e 300 indicadores
que vão de 2016 até 2030. Justiça e Paz o ODS 16, faz parte dos objetivos e
metas da ONU, e é mais um dos objetivos que contribuirão para a Construção
de uma Cultura de Paz Planetária.
Assim a Lei Municipal nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016, que cria o Programa
Municipal de Práticas Restaurativas no município de Londrina, está localmente
articulada com esta meta Mundial.
A publicação do Livro Londrina Pazeando tem como objetivo provocar reflexões
sobre a importância da Construção de uma Cultura de Paz e promover ações
que possam contribuir para o estabelecimento da não-violência na sociedade,
construindo assim, uma nova geração de cidadãos pacifistas.
O livro composto por uma coletânea de textos e desenhos é sistematizado
anualmente e contempla alunos da educação básica da rede pública municipal
e estadual e da rede privada de ensino, bem como, professores e pais ou
responsáveis pelos educandos.
O Livro Londrina Pazeando 2019 tem o patrocínio da Escola Educacional MAF,
Colégio Interativa, Colégio Universitário, Colégio PGD, Colégio Dôminos, Escola
ST James’, e o Colégio Sigma, e ainda das ORGANIZAÇÕES AMIGAS DA
CULTURA DA PAZ a Rondopar Baterias Max Life, Sinamed Assistência Médica,
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Pennacchi, Móveis Brasília, SS Industria e Comércio de Plásticos, SICOOB
Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Comerciantes e Confecções do
Norte do Paraná, Farmácia Vale Verde, Sena Construções, Colégio Universitário,
SICREDI União Pr/Sp - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná
São Paulo, e Triunfo/Econorte. Também são parceiros do Movimento pela Paz
a Livrarias Curitiba do Catuai, Prefeitura Municipal de Londrina por meio da
Secretaria de Educação e Cultura, o Movimento 17 jeitos de mudar o mundo Nós
Podemos Paraná, Nós Podemos Londrina, Rede Desarma Brasil e o COMPAZ
– Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, composto pelas
seguintes instituições: Caritas Arquidiocesana de Londrina, FEP Federação
Espírita de Paraná, Mórmons Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos
Dias Movimentos Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, Rotary Club,
Associação Nós do Poder Rosa, Clube Aventureiros de Amanhecer , BPW
Londrina - Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Londrina ,
Sindicato Rural Patronal de Londrina, UEL Universidade Estadual de Londrina,
UNIFIL, PUC-PR, Sindicato das Escolas Particulares SINEPE-NPR, Núcleo
Regional de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Políticas Públicas para Mulher, Secretaria Municipal da Assistência Social ,
Fundação Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Defesa Social/Guarda Municipal.
Esta proposta visa fomentar junto às escolas a necessidade de se Educar para
Paz, uma vez que estamos mergulhados há milênios na Cultura da Violência,
proposta está inspirada na *Campanha Global de Educação para a Paz, lançada
(1999) pelo Apelo de Haia pela Paz, é uma rede organizada internacionalmente
que promove a educação para a paz nas escolas, famílias e comunidades
para transformar a cultura da violência em uma cultura de paz. Mais de 140
organizações no mundo apoiam a campanha, que tem dois objetivos:
1) criar reconhecimento público e suporte político para a introdução da
Educação pela Paz em todas as esferas da educação, incluindo a educação
não formal, em todas as escolas do mundo.
2) promover a educação de professores para que possam ensinar pela paz.
 http://www.peace-ed-campaign.org/index.html

Apelo de Haia pela Paz
A Campanha Global de Educação pela Paz foi lançada em Maio de 1999, na
conferência do Apelo de Haia para a Paz, em Haia, na Holanda. Esta campanha
congrega grupos que se concentram em Direitos Humanos, desarmamento,
meio ambiente, direitos feministas e justiça social, trabalhando em direção da
abolição das guerras agora no século 21.
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A necessidade
A humanidade encara desafios de proporções sem precedentes: o
desenvolvimento contínuo de armas de destruição de massa, conflitos entre
nações e entre grupos étnicos, a propagação do racismo, a violência nas
comunidades, a imensa e crescente lacuna entre pobres e ricos em uma
economia globalizada, constantes violações dos Direitos Humanos e a
degradação do meio ambiente.

Educação para a paz
Para estar preparada para solucionar este emaranhado de problemas, as novas
gerações merecem uma educação radicalmente diferente. Os estudantes
necessitam de habilidades e conhecimentos para criar e manter a paz. A
Educação para a paz que necessitam inclui Direitos Humanos, desenvolvimento
e educação ambiental. A segurança e assuntos de desarmamento, reconciliação,
prevenção e resolução de conflitos, reconhecimento crítico da mídia, estudo do
gênero, não violência e relações internacionais são todos parte de uma Educação
para a paz. A metodologia da Educação para a paz encoraja o pensamento
crítico e prepara os estudantes para agir de acordo com suas convicções.
Educação para a paz é um processo participativo que muda nosso jeito de
pensar e promover o aprendizado da paz e da justiça. Inclui o ensino de e sobre
direitos humanos, resposta não-violenta aos conflitos, justiça social e econômica,
igualdade entre os gêneros, sustentabilidade ambiental, desarmamento e
segurança humana. A metodologia da Educação para a paz encoraja a reflexão,
o pensamento crítico e se baseia em valores como dignidade, igualdade e
respeito. A Educação para a paz visa preparar estudantes para a participação
na escola e na sociedade.
Nos últimos anos, importantes trabalhos têm sido feitos: recomendações da
UNESCO por uma educação para o entendimento internacional, para a paz,
Direitos Humanos e liberdades fundamentais em 1974; plano de ação da
UNESCO de 1994 por uma Educação pela Paz, Direitos Humanos e Democracia,
proclamada por ministros de educação e assinada por mais de 144 países; e o
firme crescimento nos números de cursos de Educação pela Paz oferecidos em
escolas do mundo todo. Mas isso é apenas o começo.

ESTATÍSTICA DE PARTICIPAÇÃO
Participaram do Livro: 29 escolas (Municipais, Estaduais e Particulares)
sendo que foram 12 Escolas Municipais com 4 relatos, 44 alunos com 11
equipes de textos, 52 alunos com 13 equipes de desenhos, totalizando
96 alunos, 2 textos de pais, 5 textos de professores, 24 professores
orientadores das equipes, totalizando 131 pessoas. Já as Escolas Estaduais,
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foram 5, com 2 relatos, 12 alunos com 3 equipes de textos, 20 alunos com
5 equipes de desenhos, totalizando 32 alunos, nenhum texto de pais, 2
textos de professores, 5 professores orientadores totalizando 41 pessoas.
Por fim, as 12 Escolas Particulares com 9 relatores em 6 relatos,
31 alunos com 8 equipes de textos, 43 alunos com 11 equipes
de desenhos, totalizando 74 alunos, 5 textos de pais, 5 textos de
professores, 17 professores orientadores, totalizando 110 pessoas.
A mesma estatística sob outra apresentação foram 202 alunos com textos e
desenhos, e ainda 07 pais ou responsáveis, 12 professores, 12 relatos escolares
somando um total de 282 pessoas considerando os 46 professores orientadores
dos alunos.
Nós, do Movimento pela Paz nos sentimos muito felizes em participar do
processo, ainda que lento da Construção de uma Cultura de Paz e Não-Violência
em nossa cidade e contribuindo para reflexão de alunos, pais e professores,
bem como toda a sociedade para necessidade de se Educar para Paz. Não
corrigimos os erros de português, mas a essência do pensamento de cada
participante de como contribuir nesta nova cultura está aqui apresentada.
BOA LEITURA!
Comissão Organizadora e Diretoria do Londrina Pazeando.
___
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RUMO AOS VINTE ANOS DE CONSTRUÇÃO DA CULTURA DE PAZ
Inspirados pela Declaração sobre uma Cultura de Paz da ONU em 1999
e a proposta da Unesco da “Década Internacional de uma Cultura de Paz e
Não-Violência para as Crianças do Mundo” (2000-2010) criamos em 2000 a
Organização Não-Governamental Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, que é uma Associação Qualificada como uma OSCIP
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

LEI nº 8.437/2000 Cria a Semana Municipal da Paz - tudo se
iniciou aqui

São 19ª Semanas Municipais da Paz. A cada ano os eventos se repetem e
se renovam, estamos neste ano no 9º ACAMPAZ Acampamento da Paz, 8º
Embaixadores da Paz, 12º Mídia de Paz (vários setores da comunicação), 17ª
Noite de Autografo, 17ª Publicação do Livro Londrina
Pazeando, a Publicação de 4 Gibis (com personagens da ONG) e os Busdoors.
Muitas Caminhadas Pela Paz com muitas Escolas, 8º Abraços Grátis na rua,
Publicação 7 anos dos cartões de telefones comemorativos, inúmeros Abraços
Pela Paz em várias regiões da cidade, e o maior abraço pela paz do Paraná o
11º ABRAÇO NO LAGO.

Um modelo municipal de educaçao para paz
Um modelo formalizado, através de Leis Municipais, e com eventos que se repetem
e se renovam, transformando-se em Cultura em prol da Educação para a Paz.
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LEI nº 8.437/2001 cria a semana municipal da paz;
LEI n° 8.891/2002 cria dentro da semana municipal de paz o dia municipal da
paz;
LEI Nº 9.007/2002 dá o Título de Utilidade Pública do Mov. Pela Paz e NãoViolência;
LEI n° 9.188/2003 proíbe a comercialização de armas de brinquedos no município
e SELO/2011;
LEI n° 6.712/2004 cria a semana da paz estadual;
LEI nº 10.388/2007 cria o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz;
LEI Nº 11.289/2011 autoriza repasse de recursos para organizar Semana
Municipal da Paz;
LEI Nº 12.467/2016 Cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas
Escolas.

Muitos reconhecimentos e ações em prol da Paz
• 09/dezembro/2004 Selo da Cidadania,
• 30/agosto/2006 Diploma de Reconhecimento Público para o Londrina
Pazeando,
• 27/novembro/2009: o Senac lançou em São Paulo a Cartilha “Cultura
de Paz: Redes de Convivência”, escrita pela Profa. Lia Diskin, fundadora
da Associação Palas Athena a experiência de Londrina foi uma das 10
selecionadas para dar um panorama do movimento Nacional de cultura de
paz no Brasil
• 22/dez/2009 passou por Londrina a Marcha Mundial pela Paz e NãoViolência e várias atividades ocorreram, incluindo uma Grande Carreata
pela Paz. Foram 100 cidades no Mundo sendo no Brasil 10 capitais e
Londrina
• 17 de março/2010 Movimento pela Paz e Não-Violência apresenta
experiência Londrinense no IV Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública em São Paulo
• 23/março/2010 O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina
Pazeando, recebeu o Prêmio da Categoria Especial. A entrega do 14º
Prêmio Destaque Tecnológico Integra.
• 28/abril/2010 Palestra Rosa Alegria - Mídia para Paz Neste momento
cria o site Mídia de Paz Paraná inicia sua atividades na cidade de Londrina
• 25/nov/2010 Publicação no Fórum Desenvolve - Manual de Indicadores
2010 e o estudo sobre Terceiro Setor de Londrina para a imprensa e
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comunidade,
• 29/outubro/2010 O Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina
foi convidado para receber o Título do - Conselho Mundial de Cidadania
Planetária 2010,
• 27/abril/2011 Apresentação da experiência no Encontro Internacional
“En pie de paz” - Cultura de paz, políticas públicas e desenvolvimento
cultural – Embaixada da Espanha em São Paulo.
• 15/julho/2011 Apresentação da experiência ao Núcleo de Estudos e
Formação de Professores em Educação para a Paz e Convivências - NEP/
UEPG – Ponta Grossa/PR.
• 17/setembro/2011 Palestra Mídia de Paz: A contribuição da imprensa
na construção do mundo sustentável, com jornalista André Trigueiro.
O jornalista veio ministrar palestras e participar do abraço no lago.
Posteriormente ele publicou no programa Cidades e Soluções da Globo
News uma matéria de 22 minutos sobre o movimento com o titulo
“Pacifistas de Londrina”
• 16/outubro/2011 Apresentação de trabalho no 4° Congresso Nós
Podemos Pr em Curitiba,
• 17/julho/2012 COMPAZ recebe o SELO ODM, SELO ODS 2016/17 e 18
• 30/maio/2012 Diploma de Reconhecimento Público para o Coordenador
do Londrina Pazeando Luis Claudio Galhardi, pela Câmara Municipal.
• 06/agosto/2014 Fomos Fundadores do Núcleo de Articulação para
Implementar a Justiça Restaurativa em Londrina, junto com o COMPAZ,
OAB, TJPR
• 27/novembro/2014 Participar do 1º Encontro Paranaense de Justiça
Restaurativa (de 2 dias) e entre os 15 orardes Juízes fomos o único orador
de ONG,
• 25/maio/2015 Audiência Pública: Justiça Restaurativa e Cultura de
Paz (veja vídeo do Juiz Leoberto Brancher - coordenador Nacional da JR
falando sobre nosso trabalho.
• 02/dezembro/2016 1° Prêmio de BOAS PRÁTICAS em Conselhos
Municipais de Londrina (ficamos em 2º lugar), temos 25 Conselhos
Municipais em Londrina. O Prêmio Boas Práticas em Conselhos
Municipais: O Observatório de Gestão Pública de Londrina e o Conselho
Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina apresentam à
população e conselheiros o Prêmio!
Em 2005, a ORGANIZAÇÕES AMIGAS DA CULTURA DA PAZ, a Rondopar
Baterias Max Life, Sinamed Assistência Médica, Pennacchi, Móveis Brasília,
SS Industria e Comércio de Plásticos, SICOOB Cooperativa de Economia e
Crédito Mutuo dos Comerciantes e Confecções do Norte do Paraná, Farmácia
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Vale Verde, Sena Construções, Colégio Universitário, SICREDI União Pr/Sp Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná São Paulo, e Triunfo/
Econorte.
Estas empresas vendo a importância de se Educar para Paz, para a
Sustentabilidade, para Cidadania Global, o Movimento Pela Paz e Não-Violência
é um movimento positivo, inspirador, inovador que aglutina pessoas, grupos,
empresas e faz conexões com governo municipal, estadual e federal em ações
em prol de uma Cultura de Paz. Faz isto de forma muito espontânea, mas ao
mesmo tempo, formaliza o movimento como um “modelo municipal” de atuação
proativa em favor dos ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 20002015 (os oito jeitos de mudar o mundo) a ODS Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 2016-2030, e ensina como se pode “aprender a educar para a paz”.
Nós acreditamos na força da cooperação e do comunitário, estamos juntos neste
esforço para construir um mundo melhor, com esperança com paz e harmonia.
Uma história em construção... Uma história que nos conta como os londrinenses
estão transformando suas práticas e seus valores, em busca de melhores
condições de vida – com mais paz interior, paz social, e paz ambiental. A
Organização Não-Governamental Londrina Pazeando teve um papel importante
neste processo, com a proposição de ações e parcerias estratégicas.

Currículo Oculto que Educa para Violência.
Arma não é brinquedo. Nossa humanidade, ao logo de milênio de historia,
construiu em nosso Planeta Terra uma “Cultura de Violência” e uma linguagem
bélica que se perpetua no processo civilizatório e no momento tecnológico dos
dias atuais. Esta cultura é difundida, por inúmeras instâncias da sociedade: os
meios de comunicação, a escola, a família, as instituições religiosas, os partidos
políticos, os clubes, os sindicatos, etc. Existe um currículo oculto que educa para
violência. Sempre fizemos guerras e homenageamos os “heróis guerreiros”,
fazemos estátuas deles, colocamos nomes em ruas e praças, criamos
personagens guerreiros para histórias infantis, desenhos animados, vídeo
games, camisetas, e assim passamos de pai para filho o paradigma da guerra,
e de que os conflitos só podem ser resolvidos através das “guerras libertadoras”
onde excluímos os opressores. Nossas cantigas de rodas estão repletas de
letras que justificam essa violência – escravos de jó jogavam caxangá...tira põe
e deixar ficar, guerreiros com guerreiros fazem zig, zig zá, ou marcha soldado
cabeça de papel quem não marchar direito vai prezo no quartel; nana nenê que
a cuca (o mostro) vem pegar, papai foi na roça e mamãe no canavia, “bem vindo
ao mundo violento” filho! Assim com o leite materno vamos alimentando esta
cultura milenar. Crescendo um pouco, e nos dias atuais, temos o pica-pau, tom
e jerry, entre tantos outros sempre resolvendo seus conflitos com armas e muita
munição.
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(Estocolmo, 29 de abril de 2019) O total das despesas militares mundiais subiu
para US $ Um trilhão e 822 bilhões em 2018, representando um aumento de
2,6% em relação a 2017, de acordo com novos dados do Instituto Internacional
de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI). Os cinco maiores gastadores em
2018 foram os Estados Unidos, a China, a Arábia Saudita, a Índia e a França,
que juntos representaram 60% dos gastos militares globais. Os gastos militares
dos EUA aumentaram pela primeira vez desde 2010, enquanto os gastos da
China cresceram pelo vigésimo quinto ano consecutivo. A atualização anual
abrangente do Banco de Dados de Despesas Militares do SIPRI está acessível
a partir de hoje em www.sipri.org
São U$ 57.775 por segundo. Em reais (cotação em 23/maio/2019 - 4,00) seriam
R$ 231.100,00 (duzentos e trinta e um mil e cem reais).
O Paradigma atual é “Vamos fazer uma guerra para acabar com a guerra”. Só
em 2013 D.C. os países membros da ONU assinaram o Tratado Internacional
de Comercio de Armas, que está em processo de ratificação nestes, e que
proibirá definitivamente esta pratica de venda de armas para países em guerras.
Hoje legal mas imoral. Afinal ao logo de milênios sempre foi assim, os povos
se libertaram de seus opressores através das lutas armadas. É o ser humano
geneticamente violento? O Manifesto de Sevilha (Unesco/89) diz que não,
que são os condicionamentos históricos e culturais que nos trazem a estas
manifestações de violência. A história de libertação na Índia é “quebra de
paradigma”. Gandhi afirmou “A humanidade somente acabará com a violência
através da não-violência”. Somente a não-violência é a alternativa e a superação
da violência, uma vez que ela se situa do âmbito totalmente exterior à violência.
Não cooperar com a violência, praticar a desobediência civil foram suas
estratégias.
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Por que então, ao invés de incentivarmos nossas crianças a brincarem com armas de fogo (de
plástico) nós adultos possamos
convida-las para “brincarem de
salvar o Planeta”.
Vamos brincar de buscar a sustentabilidade e ajudar a diminuir
o aquecimento global. Precisamos de “novos heróis” mais inteligentes, menos violentos, mais
inovadores nas ações. Não conseguiremos sustentabilidade com
armas. Nossos inimigos são nossos hábitos atuais de consumo.
Não protegeremos nossa civilização investindo na indústria bélica.
O jornalista André Trigueiro em
visita a Londrina, afirmou em seu
programa semanal Mundo Sustentável: “Londrina tangibilizou a
paz. Não há mundo sustentável
sem Paz. ”

A Campanha “Arma não é brinquedo” - Lei Municipal 9.188/2003
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O Movimento pela Paz e não-violência Londrina Pazeando (2000), e o COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz (2008), empenhados em Educar para
Paz, e não cooperar com a violência, em 2010 propõe aos lojistas com apoio da
ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina, da Câmara, e da Prefeitura
através de sua Secretaria de Fazenda (fiscalização) fazer valer a Lei Municipal
9.188/2003, que propõe que as lojas não vendam de armas de brinquedos
recebam um SELO. Em 2011 a Lei é aprimorada e é definido que arma de
brinquedo é o brinquedo que imite uma arma de fogo (cano, gatilho) e que
dispare agua, luzinha, barulhinho, espuminha e chicletinho. Também é criado
um selo para as lojas que cumprem a Lei e que “solicitem” (através de
requerimento) para Prefeitura e Câmara este SELO. A Lei “reflexiva e educativa”
tem hoje mais de 80 lojas com SELO que já está em seu 9º ano. Temos desde
pequenos bazares em bairros e também redes nacionais e interacionais, são
praticamente todas que vendem brinquedos na cidade. Tem o apoio dos veículos
de comunicação Programa “Quem Se Importa” de mídia gratuita, de professores,
educadores, pais, ou seja, uma grande adesão (veja no facebook www.facebook.
com/ArmaNaoEBrinquedo)
O COMPAZ quer que LONDRINA seja referência nacional, e que possamos
discutir uma Lei Federal que proíba no Brasil: 1- a fabricação, 2- a importação e
3- a venda de armas de brinquedo.
Já inspiramos uma Lei semelhante no Distrito Federal (20/set/13), no Estado de
São Paulo (jan./14) e Rio de Janeiro (junho/2015) temos no Congresso Nacional
a PL 2413/2015 em tramite pelo Dep. Marcelo Belinati, assinado junto com a
Dep. Erika Kokay, e também com o apoio do CONASP Conselho Nacional de
Segurança Pública (dez/14), o tramite no Paraná através de proposta do Dep.
Tercílio Turini. Além do aspecto Educacional da Lei, temos também o fato de
que segundo Pesquisa Científica do Instituto Sou da Paz (2012) 41% das armas
utilizadas em crimes no Estado de São Paulo foram de “brinquedos”.
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5º Manifesto pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil - destruição de armas.
Presentes para o dia das crianças?
Como um presente às crianças, foi realizada no dia 06 de outubro no sábado,
das 8 às 12 horas, na Rua Rafael Lamastra (nº36) esquina com Rua Patagônia,
Cj. Milton Gaveti - Zona Norte, o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de
Paz, a OSC Londrina Pazeando, o CMDCA Conselho Municipal da Criança e
Adolescente, a Cooper Mudanças, a Associação dos Moradores do Conjunto
Milton Gaveti e com o apoio o Tio Paulão Festas e Eventos, realizaram o 5º
Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil.
Contamos ainda com a participação da Polícia Militar e destruímos algumas
armas de brinquedo. Após a destruição das armas de brinquedo, a Cooperativa
de reciclagem Cooper Mudanças levou o plástico para reciclagem, contribuindo
com a Cultura de Paz e com o meio ambiente.
Também tivemos alguns brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças,
comemorarem seu dia (semana) brincando... pois criança gosta mesmo é de
brincar!

Londrina foi pioneira em conceder o selo
Em 2011 fizemos a primeira entrega do
SELO, e agora em 2018 a 8ª Solenidade
de Entrega do SELO. Com o apoio do
COMPAZ, foi possível fortalecer a
Campanha “Arma não é brinquedo... dê
abraços!”, instituída por meio da Lei
9.188/2003, e que estabelece a proibição
da venda de armas de brinquedo no
município de Londrina. A publicação de
um aprimoramento na Lei permite que
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os lojistas sejam certificados com o SELO Oficial da campanha, para fixar em
seus estabelecimentos e utilizar em materiais publicitários. Estamos com mais
de 80 pontos comerciais certificados, são praticamente todas as principais lojas
que trabalham com brinquedos na cidade, e que foram à Câmara de Vereadores
para receber o selo de verificação da Campanha “Arma não é brinquedo... dê
abraços! ”.
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A Paz nas Escolas, Pazear é possível!

A Educação para Paz é um dos principais focos de atuação do Movimento pela
Paz e Não-Violência: trata-se de uma política social e uma metodologia de
educação inovadora - precisamos explorar o quê é essa cultura que queremos,
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e como podemos promover melhores práticas. Desde 1999, quando da
Conferência de Haia para Paz, sua proposta tem sido desenvolvida no mundo
todo, em diferentes perspectivas - desde o conhecimento científico postulado
em universidades e revistas acadêmicas, até as ações populares, com a
valorização do trabalho de educação comunitária.
Em Londrina, o projeto Vamos Pazear nas Escolas, realiza, desde 2001, uma
agenda permanente para a sensibilização deste espaço de educação formal,
para que seja possível o aprendizado sobre valores como a tolerância, a
solidariedade, a ética, e a paz. As atividades realizadas junto a educadores,
estudantes e as famílias responsáveis, alertam para o “currículo oculto da
violência”, e buscam criar alternativas pacíficas que possam ser incluídas no
dia-a-dia da comunidade escolar. O objetivo é demonstrar as vantagens em
produzir novos padrões e conceitos para a resolução das questões sociais,
como por exemplo, a valorização da história e biografia dos heróis pacifistas,
em detrimento da abordagem que situa as guerras como os marcos históricos
fundantes de cada civilização humana.

OFICINA DE EMPREENDEDORISMOS TRILHA DA PAZ
O Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina e o COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançam em janeiro/2018 o Programa
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz, que está interconectado com o
nosso Dado de Cultura de Paz

Como fazer a oficina em minha Escola?
No site do movimento você pode baixar o KIT DA TRILHA DA PAZ e todas as
instruções, arquivo, filmes. Colocamos aqui uma síntese:
O roteiro e tempo da oficina:
1)

Vídeo com algumas reportagens dos 19 anos do Movimento pela Paz 20”
(vinte minutos) - (veja playlists vídeos no You Tube)

2)

Jogo TRILHA DA PAZ - Manifesto 2000 ONU/UNESCO 20” (vinte minutos)

3)

Intervalo antes do Circulou 15” (quinze minutos)

4)

Círculo de Construção de Cultura de Paz 45” (quarenta e cinco minutos),
que será o desfecho ouvindo um a um dos jovens que participarem da
oficina, com a utilização do objeto da palavra. A OSC Londrina Pazeando e
membros voluntários do COMPAZ, conforme agenda previamente realizado
com a Secretaria Municipal de Educação e ou NRE Núcleo Regional de
Educação e ou SINEPE para as escolas particulares, se propõem de facilitar
a oficina nas escolas, formando multiplicadores.
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proposta é de instalar no Lago Igapó

Manifesto 2000 DADO DE CULTURA DE PAZ
A oficina está integrada ao dado de cultura de paz desenvolvido pelo Movimento
Pela Paz em parceria com alunos do curso de Design da UEL, que tem os princípios
do Manifesto 2000 da ONU. Direitos Humanos POR UM NOVO COMEÇO: o ano
2000 precisa ser um novo começo para todos nós. Juntos, podemos transformar
a cultura da guerra e da violência em uma cultura de paz e não-violência. Para
tanto, é preciso a participação de todos. Assim, transmitiremos aos jovens e às
gerações futuras valores que os inspirarão a construir um mundo de dignidade
e harmonia, um mundo de justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade. A
cultura de paz torna possível o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio
ambiente e o crescimento pessoal de cada ser
humano.
A Assembleia Geral das Nações Unidas
proclamou o ano 2000 como o Ano Internacional
por uma Cultura de Paz. A UNESCO é a
responsável pela coordenação das atividades
de comemoração do Ano Internacional por uma
Cultura de Paz.
Um grupo de Prêmios Nobel da Paz esteve
reunido em Paris para a celebração do 50º
Aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e juntos redigiram o “Manifesto 2000
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por uma Cultura de Paz e Não-Violência”.
Norman Borlaug, Adolfo Perez Esquivel, Dalaï Lama, Mikhail Sergeyevich
Gorbachev, Mairead Maguire, Nelson Mandela, Rigoberta Menchu Tum, Shimon
Peres, Jose Ramos Horta, Joseph Roblat, Desmond Mpilo Tutu, David Trimble,
Elie Wiesel e Carlos Felipo Ximenes Belo estão entre os primeiros cidadãos a
assinar o Manifesto 2000. Junte-se a eles!

O Living Peace International é um percurso de Educação para
Paz.
Baseia-se no lançamento do dado small “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 momento per la pace 80 “Time-Out”:
todos os dias, ao meio dia, nos mais variados fusos horários, os participantes
são convidados a fazer 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
respectivas redes. Veja mais http://livingpeaceinternational.org/br/
O CONVITE PARA INSTALAR O TOTEM EM LONDRINA, veio da Maria de
Fátima Prieto Martins, Professora, Embaixadora da Paz pelo Círculo Mundial da
França & Suíça e Coordenadora do Projeto Living Peace no Brasil.
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Embaixadora Maria de Fátima Prieto Martins, Luis Claudio Galhardi e Luiz Figueira

No dia 09 de abril, no Parque de Exposição Nei Braga, na EXPO 2019, na
Fazendinha (Via Rural) recebemos a visita da Maria de Fátima Prieto Martins,
Professora, Embaixadora da Paz pelo Círculo Mundial da França & Suíça e
Coordenadora do Projeto Living Peace no Brasil. que veio trazer um convite
para Londrina instalar o Dado da Paz em um Espaço Público da Cidade. São
113 países atualmente que tem o Movimento Living Peace, e 22 cidades já
tem o Dado da Paz, e Londrina Cidade da Paz, “não pode mais” segundo a
Embaixadora ficar sem o símbolo do trabalho em Prol da Construção da Paz no
Mundo e da Educação para Paz.
O Movimento Municipal de Educação para Paz – Londrina Pazeando, tem
dezenove anos das atividades, e prontamente aceitou o desafio. Os Conselheiros
do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz vão se empenhar para que
a inauguração aconteça ainda em 2019.
Convidado para participar da reunião, onde a Embaixadora da Paz veio trazer
as bases da instalação do “TOTEM”, Luiz Figueira, ouviu atentamente, e disse
que a Prefeitura em breve está lançando “um concurso” que visa incentivar
inovações em várias áreas, e estes sem dúvida é um bom projeto “candidato”
para ser analisado pelo poder público.
Como o Dado de Cultura de Paz e a Trilha da Paz, já está em curso como um
dos materiais pedagógicos em algumas Escolas Municipais; a ideia já nasce
com força. Um dos primeiros lugares a ser prospectado para a instalação do
totem foi o Lago Igapó, onde acontece aos Abraços no Lago pela Paz há 11
anos.
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Durante o 5° Abraço Desafio Pela Paz Tarobá no seu Bairro (18/maio/2019), as
crianças do Clube do Amanhecer presentes ao evento, receberam orientações
sobre a Trilha da Paz e o Dado de Cultura de Paz, e sobre o Living Peace, e
participaram do Circulo de Construção de Paz, mostrando que o método pode
ser aplicado nas Escolas, e ou em qualquer lugar, onde um professor se
proponha.

Conselho Municipal de Cultura de Paz
(COMPAZ)
O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina foi
criado por meio da Lei 10.388/2007, e tem como eixos de
ação: a Educação para Paz; o Desenvolvimento Sustentável; os Direitos Humanos; a Igualdade entre Mulheres e
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Homens; a Participação Democrática; o Entendimento, a Tolerância e a Solidariedade; a Livre Circulação de Nações; e a Paz e a Segurança Internacional. O
objetivo do Conselho é contribuir para a implementação, vigilância e avaliação
das políticas públicas municipais, em benefício do processo de construção da
Cultura de Paz.

6ª Conferência Municipal em 30/maio/2018 – Gestão COMPAZ 2018-2020

Seus trabalhos são definidos em concordância com os Oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM 2000-2016), e agora o (ODS 2016-2030)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uma resolução da Organização das
Nações Unidas (ONU), que estabelece metas e indicadores sociais para resolver
os principais desafios da humanidade, nos tempos atuais, como a erradicação
da fome e da miséria e a redução drástica da mortalidade materna.

Controle de Armas e Munições - Desarmamento

O Comitê Londrinense para o Desarmamento foi criado em 2004, pela ONG
Londrina Pazeando, para sensibilizar a população a respeito do referendo sobre
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a proibição do comércio de armas de fogo e munições. Muitos trabalhos
continuaram sendo realizados e a experiência do desarmamento, ou seja do
Controle do Comercio de Armas e Munições no Brasil, e em Londrina, foi
fortalecida. Em 2011, o Comitê promoveu o lançamento local da “Campanha
Nacional de Entrega Voluntária de Armas e Munições”, uma política pública a
ser executada anualmente nos estados. As atividades compreenderam um
seminário de dois dias com o sociólogo Antônio Rangel Bandeira (out/2012),
representante oficial da Campanha Nacional na época. Londrina foi o único
Comitê localizado no interior do país (não-capital), integrante da Caravana do
Desarmamento, uma parceria com a Rede Desarma Brasil, a ONG Rio Vivo e o
Ministério da Justiça.

Gibis Uma Turminha pela Paz
O 3º Gibi foi lançado durante a Semana Nacional de
Cidadania e Solidariedade (2011). Trata-se de uma
reedição da versão publicada em 2005, atualizada
pela Lei Municipal 9.188/2003 “Arma não é
brinquedo... Dê abraços!”. O primeiro gibi Uma
Turminha pela Paz foi publicado em 2003, e contava
a história “Uma caminhada pela Paz”. Seo Pacífico,
Eupaziano e Eduvidoso são os personagens da
Turminha pela Paz; em situações corriqueiras do diaa-dia, eles trazem as mensagens centrais para a
Educação para Paz. No ano (2016) foi lançado o 6º
Gibi Uma Turminha pela Paz, com o tema “A
importância do diálogo na construção da Paz – Londrina cidade da Paz”. Todos
os gibis estão disponíveis online, no site do Londrina Pazeando.
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Em 2012 se junta ao grupo a “Justina”. Ela é uma
adolescente amiga exigente do Eupaziano e Eduvidoso e o
orgulho do Seo Pacífico, pois ela sabe que não há paz com
injustiças e falta de democracia. Ela é bem feminina e muito
linda, e se preocupa como o belo e harmonioso. Ela é ecoantenada e se sente uma protagonista neste processo de
busca de um mundo sustentável. Os gibis tem distribuição
gratuita para as escolas públicas e privadas.

Jogos de Paz Para
promover o diálogo
sobre os conceitos da
paz e não-violência, integrando crianças
e adultos em uma brincadeira, a ONG
Londrina Pazeando lançou, em 2006,
o Jogos de Paz. São 33 cards, com 10
biografias de pacifistas, combinados em
uma atividade pedagógica de educação
para Paz inédita no Brasil. Os Jogos da
Paz têm uma versão online disponível no
site.

Jogo Pazeando versão celular e computador

O jogo para celular visa divertir, entreter, a convidar as pessoas para um jogo
“sem violência” e sem a exclusão: um jogo cooperativo, em que o jogador vai
convidando as pessoas para “dar um abraço pela paz” em torno de um lago.
Durante o percurso, além de caminhar, o jogador pode beber água, ajudar a
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limpar a estrada, cuidar do ambiente e das pessoas à sua volta. Com o olhar na
Sustentabilidade Planetária e na mudança de modo de vida e comportamento,
o jogo convida, sem perder a emoção de um videogame, as pessoas jogadoras
a pensarem em uma Cultura de Paz. Não ocorrem “as cenas de violência”
tão comuns e “banalizadas” da cultura atual (a nossa cultura de violência). Ao
final, um grande grupo de pessoas se encontra para o grande abraço no lago,
um símbolo de união, desejo coletivo de construção de uma Cultura de Paz,
cooperação e mudança de atitude perante a resolução dos conflitos complexos
da modernidade.

19ª Semana Municipal da Paz
Nestes 19 anos de atuação do Movimento Londrina Pazeando, as “Semanas da
Paz” firmaram-se como um marco na cidade de Londrina, para o engajamento
ativo de diversos setores da sociedade. É a oportunidade do reencontro de
todas as pessoas que estão colaborando para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária em nossa cidade.

O 11º Abraço no Lago pela Paz!
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Na 19ª Semana Municipal da Paz estão programadas atividades de cultura,
cidadania e educação, como mais uma edição do Abraço no Lago Igapó, um
dos cartões postais mais visitados de Londrina. Novamente, além do abraço
coletivo, muitos grupos farão apresentações musicais, coral, capoeira, e outras
manifestações culturais. O público também será convidado a se “levantar”
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU). O Abraço no Lago teve a participação
de 800 pessoas em 2009, dobrando para 1600 participantes em 2010; e, em
2011 e 2012, novamente o número dobrou, chegando a 3.200 pessoas reunidas
em volta do Lago Igapó pedindo paz para a cidade!

OUTROS ABRAÇOS SE ESPALHAM PELA CIDADE
6º Abraço no Lago Norte pela Paz
A Região Norte realizou seu 6º Abraço no Lago Norte pela Paz (2019, o evento
em comemoração ao “Dia Mundial do Meio Ambiente” no mês de julho, e em
Prol da Cultura de Paz. O evento teve varias atividades físicas e culturais, bem
como manifestações pela paz e pelo meio ambientes.
Estavam presentes ao evento:
Participaram do Evento a SEMA Plantio de Arvores e o Ônibus Biblioteca,
Londrina Pazeando, COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, Associação
de Moradores do Cj Milton Gaveti, Tio Paulão Festa e Eventos, Rede Norte
B, CRAs Norte B, Rotary Clube Café, Rotary Clube Londrinão, Endemias da
Saúde, SESC Londrina Norte ( Exames de Glicemia), Vila Cultural Flapt, Corpo
de Bombeiros, Policia Militar 4° Companhia, Escola Mon Senhor Escrivá, Projeto
Cidadão Mirim PM sobe coordenação do Cabo Rocha
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ABRAÇOS PELA PAZ EM 2019 EM TODAS AS REGIÕES:
[05/mar]
[22/mar]
[16/abr]
[18/mai]
[08/jun]
[05/jun]
[25/ago]
[22/set]
[proposto]

6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher
8º Abraço pela Paz no 8º Embaixadores pela Paz
2° Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex
5º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya
5º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental
6º Abraço pela Paz no Lago Norte
4º Abraço pela Paz na Festa das Nações Lusófonas
11º Abraço no Lago
6º Manifesto pela Paz e desarmamento infantil 6º Abraço pela Paz

2° Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex
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Coleção de Cartão telefônicos

De 2004 -2014, uma parceria entre a Sercomtel S.A. Telecomunicações e a
ONG Londrina Pazeando promove a divulgação da Semana Municipal da Paz
em cartões telefônicos comemorativos.

8º Embaixadores da Paz
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA ESCOLAR: Curso de Formação de Embaixadores
em Londrina

Foram selecionados os 26 integrantes do Clube Aventureiros do Amanhecer e 120
alunos de 46 Escolas Municipais de Londrina para participarem da Formação de
Embaixador aGente da Paz.
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O Programa é realizado pela Organização Não-Governamental Clube
Aventureiros do Amanhecer, com apoio do COMPAZ (Conselho Municipal
de Cultura de Paz), Assembleia Pitágoras da Ordem Arco-íris para meninas,
Capítulo União Londrinense da Ordem Demolay, Secretaria Municipal de
Educação e Londrina Pazeando, entre outras instituições, estando em sua 8ª
edição.
O programa se iniciou com a distribuição aos 5.444 alunos dos 5º anos das
Escolas Municipais de Londrina, de uma prancha para ser colorida, onde
constavam também um jogo de “caça-palavras” e um “ache o melhor caminho”.
Com esse material os professores trabalharam conceitos de Cultura de Paz
e Não-violência, Desarmamento infantil e o que é ser um Embaixador aGENTE da
Paz. Desse total, aproximadamente 3.127 alunos se inscreveram para participar
da seleção, sendo escolhidos os 120 que participarão do evento representando
suas turmas.
Esses alunos selecionados,
acompanhados de seus professores participaram de uma atividade socioeducativa da Paz no
Parque Aquático dos Metalúrgicos, Rua Vital Ferreira Chagas,
nº 100, Jd. Sabará III, dia 19 de
março de 2019, TERÇA-FEIRA
das 13h30m às 17h30m. A atividade foi composta de: recreação
na piscina, lanche, palestras, 8º
Abraço pela Paz dos Embaixadores 2019 e, ao final da mesma,
serão distribuídos brindes aos
participantes. Nas palestras serão reforçados todos os conceitos já trabalhados, e ao final receberão suas carteirinhas de
“Embaixador aGENTES da Paz”
e também são convidados a participarem do ACAMPAZ que é o Acampamento
da Paz em setembro, uma das atividades da Semana da Paz, ou seja se comprometem com o documento DOSSIÊ EMBAIXADORES DA PAZ, onde são
convidados durante o ano a participarem e de outras atividades em Londrina do
Movimento pela Paz e Não-Violência realizadas publicamente, é lógico, sempre
com o compromisso de divulgar e convidar seus colegas de Escola.
Receberam também o convite para todos sábados participarem das atividades
da ONG Clube Aventureiros do Amanhecer, que realiza atividades de campismo
e educação ambiental no Parque Arthur Thomas, todos os sábados de manhã,
sempre de forma lúdica.
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Os professores que acompanharam todo processo e apoiaram os alunos em
sua “missão” foram também homenageados no dia deste evento e concorreram
a um vale compras.
Os patrocinadores ajudam com o lanche, brindes, vale compras, material
didático, arte e confecção das carteirinhas, etc.

DOSSIÊ DO EMBAIXADOR DA PAZ 2019
O que é o Dossiê dos Embaixadores da Paz?

É um documento de compromisso do ALUNO e da ESCOLA em que
está inserido, de participarem das atividades distribuídas ao longo do
ano, propostas pelo Movimento Pazeando e o COMPAZ Conselho
Municipal de Cultura de Paz. Cabe aos alunos representar a escola
na medida do possível nestes eventos, e também conforme a Escola
possa promover a participação de mais alunos (turmas). Abaixo segue
a relação de TODAS as atividades anuais. Priorizamos algumas como
sugestão

Este Dossiê e a carteirinha tornam oficial dentro do ano de 2019 os alunos
______________________ e da Escola Municipal_____________
Movimento Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz

Somos um Movimento Pela Paz e Não-Violência que atua em Londrina
há 19 ANOS.
Um “Modelo Municipal de Trabalho” em prol da Construção da Cultura
de Paz, criado pela Sociedade Civil, e que tem parceria com os Poderes
Públicos e Empresas.
O Movimento Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de
Paz, tem como princípio a Educação para Paz, para a Sustentabilidade,
para Cidadania Global, é um movimento positivo, inspirador, inovador
que aglutina pessoas, grupos, empresas e faz conexões com governo
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municipal, estadual e federal em ações em prol de uma Cultura de
Paz. Faz isto de forma muito espontânea, mas ao mesmo tempo,
formalizado, um “modelo municipal” de atuação proativa em favor dos
ODS/ONU, e nos ensina como se pode “aprender a educar para a paz”.
Nós acreditamos na força da cooperação e do comunitário, estamos
juntos neste esforço para construir um mundo melhor, com esperança, com
paz e harmonia.
Algumas das Políticas Públicas e realizações do Movimento Pela Paz até
2019, onde o COMPAZ é o grande articulador com todas as instituições que
o compõe.

CALENDÁRIO NO SITE http://londrinapazeando.org.br/agenda/
• 11º Abraço no Lago (do lago é o maior abraço pela Paz do País) e
apoio e participação e muitos outros abraços regionais em Londrina
totalizando. No Dia do Desafio muitas escolas fizeram Abraços pela Paz,
foi centenas
• 19ª Semana Municipal da Paz
• 17º Livro Londrina Pazeando e realização de Noites de Autógrafos
• 5 Gibis com Personagens do Movimento, mostrando como
aprendemos fazendo
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• 14ª Noite de Cultura de Paz,
• 2º Festival de Música de Cultura de Paz
• 8º Embaixadores de Paz,
• 9º ACAMPAZ Acampamento pela Paz,
• 6º Manifesto pela Paz com destruição de armas de brinquedo
• 7º Abraço Grátis
• 9ª Entrega do SELO “arma não é brinquedo” em Parceria com Câmara
Municipal de Prefeitura de Londrina (inspirando criação da Lei em outros
Estados e em trâmite no Congresso/Lei Federal)
• Parceiros do Movimento em Londrina para Implementação da Justiça
Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná, e Práticas Restaurativas,
• 11 anos de COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de
Londrina (o único que está em sua 5ª Diretoria). TODAS AS QUARTAS
nos reunimos.
• Membro Fundador da Rede Desarma Brasil (luta pelo controle de
armas e munições no Brasil)
• 7 Cursos de Educação para Paz
• 12ª Edição do Movimento por uma Mídia de Paz
• Mural Móvel da Paz
• 1º Jogo Pazeando para Celular Androide, PC, iPhone, iPod, Tablet
• Canais no You Tube com Reportagens e Documentários que
produzimos, fruto de nossas ações, bem como canal com Palestras
• Palestras em Escolas sobre Educação para Paz
• Parceria com Associação Médica na implementação do Grupo de
Diálogo Inter Religioso de Londrina.
• Apoio e participação no HU/UEL nos (10º) Manifestos Paz pela morte
por bala perdida de uma Técnica de Enfermagem.
• Criação da Rede de Paz de Londrina - organizações que trabalham
com Construção de Cultura de Paz (yoga, meditação, terapias
comunitárias, danças circulares entre outras.
• Estruturação da oficina e jogo TRILHA DA PAZ com o DADO de
Cultura de Paz/ Manifesto 2000 ONU/UNESCO.
LISTA DE ATIVIDADES PRIORIZADAS, OS ALUNOS PODERÃO
ESCOLHER ALGUMAS ATIVIDADES E ORGANIZAR NA ESCOLA COM
APOIO DO PROFESSOR:
Para todas as atividades, a Secretaria de Educação encaminhará as
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orientações prévias para a escola. As ações desenvolvidas poderão
ser registradas através de fotos e encaminhadas para o e-mail paz@
londrinapazeando.org.br
*ALBUM FLICKR embaixadores da paz dossiê 2019 https://www.flickr.com/
photos/luis_pazeando/sets/

Londrina, ___ de _____ de 2019
________________________
Alunos

________________________
Escola Municipal

9ª ACAMPAZ 2019 - Acampamento pela Cultura de Paz
CAA- Clube Aventureiros do Amanhecer promove com apoio do COMPAZ e do
Londrina Pazeando na 19ª Semana Municipal da Paz, o 9º ACAMPAZ que tem
o objetivo de interagir com as entidades no sentido de trocar de experiências
através de atividades referentes a Cultura de Paz e as temáticas das Semanas
da Paz, bem como em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
da ONU usando as Técnicas Campistas a qual visa proporcionar a Fraternidade
e a Paz na busca do Desenvolvimento Sustentável de nossa sociedade.

Movimento pela Paz reafirma compromisso com os ODS
2000 até 2015

2016 até 2030

ODM Objetos de Desenvolvimento do
Milênio
08 objetivos
12 metas
48 indicadores

ODS: Objetos de Desenvolvimento
Sustentável
17 objetivos
169 metas
300 indicadores

Estamos com foco no ODS 16

Paz e Justiça Restaurativa
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Foto de 2018 - quadra da EPESMEL

“Abraços gratis”
Intervenção do Movimento
pela Paz e Não-Violência
na rua.
A cada semestre integrantes do Movimento
pela Paz e Não-Violência
(COMPAZ,
Movimento
Nós Podemos Londrina,
ONG Londrina Pazeando
e outros, realizam uma
intervenção na rua o “abraço grátis, já estamos na versão sétima. Cada participante do “abraço” leva um cartaz “escrito com sua própria letra”, com os dizeres
“Abraços Grátis”. A proposta é mostrar este cartaz ao londrinense que estiver
passando pela rua neste horário, e com sua concordância... abraçá-lo.
Com o gesto, o movimento quer resgatar valores humanos como o
“cumprimentar” as pessoas na rua, “dar a mão”, abraçar, sorrir, balançar a
cabeça em cumprimento.
Atitudes simples, mas muito humanas e que nos dias atuais estão sendo pouco
“cultivadas” pelas pessoas, e que muitas vezes andam pelas calçadas com
desconfiança e medo do “outro transeunte”.
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FONTE N.com Prefeitura:
 http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31
002:compaz-promove-1o-semana-de-justica-restaurativa&catid=116:conselhos&Item
id=1024

1ª Semana de Justiça Restaurativa
Programação oferece palestras, mesas-redondas e rodas de conversa com o
intuito de ampliar o debate sobre o método no Município
O Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz) promove entre os dias 19
e 23 de novembro a 1ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina.
A programação do evento inclui a realização de mesas-redondas, palestras, a
entrega do 8º Selo Arma Não é Brinquedo bem como a oferta de espaços de
compartilhamento. As atividades são totalmente gratuitas e abertas ao público.
A Semana tem como finalidade conscientizar a população sobre a importância
de práticas restaurativas, que têm se difundido pelo país. Conhecida como
uma técnica de solução de conflitos baseada na criatividade e sensibilidade
na escuta das vítimas e dos ofensores,
a prática tem iniciativas cada vez mais
diversificadas e já coleciona resultados
positivos.
Para isso, no dia 19, uma mesa-redonda
vai expor o trabalho que tem sido desenvolvido no Paraná por diversos segmentos. Compõem a mesa representantes
do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJPR), Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos (Seju/PR),
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Secretaria
Municipal de Educação (SME), Compaz
e Conselho da Comunidade. O debate
acontece às 19h na Faculdade Positivo,
localizada na rua Prefeito Faria Lima,
400.
Já no dia 20, às 14h, o Sesc Londrina
Norte recebe um círculo de construção
para a paz. Mediada por uma equipe do
Compaz, a roda vai incluir adolescentes
que participam das atividades físicas no

38 | Livro Londrina Pazeando 2019

local e membros da comunidade. A proposta é apresentar o método de resolução de conflito aos alunos, mostrando as possibilidades por meio do debate. O
endereço é Avenida Saul Elkind, 1.555.
Em seguida, no dia 21, a atividade se repete, mas destinada a gestores e
trabalhadores do terceiro setor. A expectativa é que participem aproximadamente
60 colaboradores de organizações Não Governamentais (ONGs) e da Sociedade
Civil (OSCs). O círculo acontece, às 14h, na Faculdade Positivo.
A 1ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina concretiza o disposto
na Lei nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017, que estabelece no Calendário de
Comemorações Oficiais do Município de Londrina a realização da Semana a ser
comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro. A iniciativa
tem como objetivo conscientizar a população sobre as práticas restaurativas,
através de palestras, conferências, campanhas educativas, exposições,
demonstrações públicas e outras atividades correlatas ministradas pelos
representantes de órgão e entidades que atuam com o tema.
Segundo o secretário do Compaz Luis Cláudio Galhardi, a realização da
1ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina contribui para
o estabelecimento de uma cultura de paz. “Entre os diversos esforços
desenvolvidos em prol de uma cultura de paz, está a promoção das práticas de
justiça restaurativa tanto aos níveis dos tribunais e quantos a outros cenários
como o das escolas, onde não se tratam de conflitos criminosos. Acreditamos
que, em contraponto à justiça comum, as práticas restaurativas primam pelo
discurso, o que se aproxima de uma sociedade com menos violência”, explicou.
No dia 22, será realizado o evento “Era Digital - Benefícios e Riscos”. A
programação inclui uma entrevista coletiva com a pesquisadora Cineiva
Campoli Paulino, a entrega do 8º Selo Arma Não é Brinquedo e uma palestra
acompanhada do lançamento do livro “Vozes do Cárcere II - Paz e Prevenção”.
A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis no endereço
http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1169
A programação da semana encerra no dia 23, quando serão expostos relatos de
experiências das práticas restaurativas que têm sido desenvolvidas nas escolas
municipais, coordenadas pela responsável pelos projetos pedagógicos da SME,
Carla Cordeiro. A conversa apresentará os resultados do Programa Municipal de
Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais, estabelecido pela Lei nº 12.467,
de 6 de dezembro de 2016.
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“Justiça Restaurativa e suas aplicações práticas: prevenção,
mediação e transformação de conflitos”
HISTÓRIA JUSTIÇA RESTAURATIVA: Nos Estados Unidos, Howard Zehr
juntou-se ao Centro de Pós-Graduação da Justiça e da Construção da Paz na
Eastern Mennonite University, em 1996, como Professor da Justiça Restaurativa.
Antes disso, ele atuou por 19 anos como diretor do Escritório US Comitê Central
Menonita sobre Crime e Justiça.
O estudo se iniciou com a análise das tribos indígenas que resolviam os seus
próprios conflitos, independentemente da intervenção do “homem civilizado”.
Para isso, sentavam-se em forma de círculo, em torno de uma fogueira, e cada
um falava na sua vez.
Aquele que tem a posse de um objeto (objeto da palavra), ganha empoderamento
para expor as suas ideias. Em contrapartida, todos os outros participantes da
prática restaurativa devem ser respeitosos e ouvir com atenção o que será dito.
A metodologia faz com que fala e a escuta ativa sejam facilitadas no círculo e
que todos os participantes sejam empoderados, pelo objeto da palavra, para se
expressar voluntariamente.
Para que as práticas restaurativas e de construção de paz possam ser
realizadas, as pessoas não podem ser coagidas, sob pena do objetivo do círculo
restar frustrado. A metodologia preza que as partes devem demonstrar desejo
para participar de forma voluntaria. Vítima, ofensor, membros da comunidade,
familiares ou amigos da vítima e do ofensor buscarão um “acordo restaurativo”,
mediante a coordenação dos facilitadores.
O processo é composto das seguintes fases:
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1-PRÉ-CÍRCULO, 2- CÍRCULO, 3- PÓS-CÍRCULO
Não se busca o perdão, mas os consensos, a restauração dos laços sociais
afetados, de modo que as partes se sintam atendidas nas suas necessidades
mais profundas, sem que isso signifique que poderão os ofensores, por exemplo,
serem “absolvidos” da pena que poderão receber na justiça tradicional do Poder
Judiciário.

É uma Justiça Alternativa?
Não. É uma prática recomendada pela ONU. É uma política pública nacional,
cuja implementação ocorreu pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) que se iniciou no
Brasil, em 2005, por meio da implementação de três projetos pilotos: Porto Alegre-RS, Brasília-DF e São Caetano do Sul-SP.
É também
uma determinação do
Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASE, pela
Lei nº 12.594/2012

Key Pranis

Juiz Leoberto Brancher

Há mais de 10 anos, a Justiça Restaurativa foi trazida ao Brasil pelo Juiz de
Direito Leoberto Brancher e disseminada no Rio Grande do Sul, desde então.
Foi criado um movimento e as ações pelo “Projeto Justiça para o Século 21”
foram sistematizadas, tendo, inclusive, sido construído um site para tanto: www.
justica21.org.br
A Justiça Restaurativa ganhou mais força em 2010, quando a americana
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Kay Pranis veio ao Brasil para implementar a metodologia dos Círculos de
Construção de Paz. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS
, passou a ser a grande multiplicadora do método no país e, hoje, possui várias
histórias de casos pré-judiciais e judiciais bem sucedidos. Leoberto mudou-se
para Caxias do Sul/RS e foi convidado pelo Prefeito de lá para implementar a
Justiça Restaurativa naquele local, por meio da Política de Pacificação Social.
Foi criada uma Lei Municipal para envolver o Poder Executivo, Poder Judiciário,
Academias e a Sociedade Civil. Após isso, nasceu o Núcleo de Justiça
Restaurativa de CAIXIAS DA PAZ.

Então são Justiças Paralelas?
Não, são formas diversas de ver e entender o
que é justiça. Howard Zehr tem um livro chamado
“Trocando as Lentes”. Nosso modelo atual de
justiça é a justiça retributiva. Na página 199 ele
coloca um texto com 34 itens de comparação
entre as visões retributivas e restaurativas. Vejam
lá. Vamos mostrar aqui alguns itens:

Lente retributiva

Lente restaurativa

01. a apuração da culpa é central;

01.

a solução do problema é central;

02. foco no passado;

02. foco no futuro;

04. modelo de batalha; adversarial;

04.

o diálogo é a norma;

07. um dano social é cumulado ao outro;

07.

enfatiza a reparação de danos sociais;

09. foco no ofensor: ignora-se a vítima;

09. as necessidades da vítima são centrais;

17. o ofensor não tem responsabilidade
pela resolução;

17.   o ofensor tem responsabilidade
pela resolução;

27. ignora-se o relacionamento vítimaofensor;

27.

28. o processo aliena;

28. o processo visa reconciliação;

30. não se estimula o arrependimento e
o perdão;

30.

estimula o arrependimento e o
perdão;

34. presume resultados em que um
ganha e outro perde;

34.

possibilita um resultado do tipo
ganha-ganha;

o relacionamento vítima-ofensor é
central;
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O Círculo de Construção de Paz, é uma roda de conversa ou
uma terapia?
Na realidade, consiste no uso de uma técnica, desenvolvida por Kay Pranis que
se configura, em síntese, da seguinte forma:

1) Um círculo (formado, por no
máximo, de 15 a 20 pessoas)
2) Um centro com tapete e objetos
que são significativos para as
pessoas que vão participar do círculo
3) Um relaxamento inicial
4) Uma apresentação das pessoas
do círculo
5) Como estão se sentindo naquele
momento
6) De preferência, a coordenação
desses processos ocorre com a
participação de 2 facilitadores
7) As perguntas são realizadas
pelos facilitadores, que irão conduzir
os diálogos, para se conseguir
atingir o objetivo daquele círculo. Os
facilitadores planejam os círculos
com antecedência.
8) As rodadas todos falam até esgotar as necessidades
9) Um fechamento do círculo.
Resgatar o diálogo e a chamada “escuta respeitosa” como formas primárias
para a solução dos conflitos e também uma maneira eficaz de se prevenir a
violência, refletindo assim, a necessidade de construção de uma cultura de paz.
O COMPAZ, (Conselho Municipal de Cultura de Paz) de Londrina, quer
trabalhar com um foco maior voltado para as “Práticas Restaurativas nas
Escolas”, e continuar a apoiar o Sistema Judiciário, no sentido de implementar,
institucionalmente este modelo.
VEJA NOSSO GIBI FONADO http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/
gibis
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GDI - Grupo de Diálogo Inter-Religioso de Londrina, comemora
4 anos
O grupo se reuniu na Associação Médica de Londrina a cada 2 meses, durante
a quatro anos, e este anos de 2019, tem realizado as reuniões nas igrejas
membros, em forma de rodízio. O grupo tem como finalidade que lideranças
religiosas se conheçam e possam realizar juntas ações em prol da Paz e da
Cultura de Paz na cidade, sem discutir “doutrinas religiosas”, a proposta é
apesar de divergências doutrinarias, fortalecer laços de solidariedade, amizade
e respeito pela diversidade. Veja Agenda e participe!

Janeiro de 2019 na Concha Acústica - Ato pela Paz entre as Religiões
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A Nota Faz o Bem – Londrina Pazeando
Londrina Pazeando está participando do Programa Estadual, que em Londrina
tem uma versão coletiva: - A Nota Faz o Bem - Uma parceria com ACIL, RPC e
a Rede do Terceiro Setor de Londrina.

O que é a Rede do 3º Setor de
Londrina?
A Rede do 3º Setor de Londrina, formada
por Organizações da Sociedade Civil
– OSCs, foi proposta pelo Programa
Impulso, desenvolvido pelo Instituto
GRPCOM para o fortalecimento do 3º
Setor, no início de 2016. Seu objetivo
é trabalhar coletivamente para a
sustentabilidade das organizações que
a compõem.

A campanha A Nota Faz o Bem
A Campanha estimulará consumidores do comércio local a pedirem documentos
fiscais em benefício das OSCs de Londrina e da região. Os documentos fiscais
sem CPF, beneficiarão organizações das áreas da Assistência Social, Saúde,
Cultura, Esporte e Proteção Animal, cadastradas no Programa Nota Paraná, do
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Governo do Estado do Paraná. Com o apoio da Instituto ACIL, ACIL, Instituto
GRPCOM e RPC, urnas identificadas serão instaladas nos estabelecimentos
comerciais de Londrina, para que consumidores sejam estimulados a contribuir.

Como participar
Os documentos fiscais emitidos sem cpf, poderão ser depositados nas
urnas identificadas, posteriormente serão coletados pelas organizações
que participam da Campanha para lançamento no sistema do Programa
Nota Paraná. O Movimento Pela Paz e Não-Violência LONDRINA PAZEANDO está JUNTO NA REDE que Faz o Bem.

Campanha por um Mundo sem reclamações
O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz iniciaram em 01/maio/2018 a Campanha
“por um Mundo sem reclamações” customizada com o nosso “jeitinho”. Você
pode usar a Fitinha da Paz, ou a Pulseira da Paz, como preferir chamar com
face dupla, ou seja, SÓ BRANCA, ou se virar no braço com a frase título da
campanha e as logo marcas do Movimento da Paz de Londrina.

Desafio: 21 dias sem reclamar! Você consegue?
A campanha, com a pulseira, é um método para mudança de hábito, ou seja,
para a CONSTRUÇÃO DE UM HÁBITO: - o hábito de não reclamar! Alicerçada
em conhecimentos recentes da ciência que diz que as conexões neurais se
constroem em 21 dias (na maior parte dos hábitos), e de pesquisas celebrais
que mostra que quando reclamamos “ficamos presos” e consumindo energias
celebrais de áreas do nosso celebro que estão ligadas ä situações do passado.
Quando não reclamamos temos energia para planejarmos soluções e estamos
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usando o lobo frontal, que está ligado ao futuro, planejar, encontrar soluções.
As pessoas empreendedoras usam mais o logo frontal. Veja em nosso site
http://londrinapazeando.org.br/01-maio-2018-campanha-por-um-mundo-semreclamacoes/ a explicação mais detalhada sobre este processo.

Na ACIL Associação Comercial de Londrina no Lançamento da Campanha

11º Fórum da Paz discutirá “Mídia e Gestão Pública”
Contribuição das Mídias para a construção de uma Cultura de Paz
Com o tema “Mídia e Gestão Pública”, o 11º Fórum Estadual de Educação
Para Paz será realizado nesta terça-feira, 25 de setembro, na sala de eventos
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683 - auditório do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes), da
UEL. Iniciando as 8h30, o evento está programado até as 10h30 e terá como
palestrantes três jornalistas: Fábio Cavazotti e Silva, Marcelo Frazão e Lucas
Pullin.
Sob a coordenação do professor de Comunicação da UEL, o jornalista Emerson
Dias, abre a palestra Fábio Cavazotti, atualmente secretário Municipal de Gestão
Pública de Londrina, seguido do coordenador de jornalismo da Alma Londrina
Radio Web e professor da UNOPAR, Lucas Pullin e do membro voluntário da
ONG MAE e integrante do TP1, Marcelo Frazão.
Há 11 anos o Fórum é realizado com o objetivo de discutir a ação da mídia
em diversas situações, na busca de uma vertente de paz. O grupo “Mídia de
Paz” surgiu dentro do Movimento Pela Paz e Não Violência, hoje capitaneado
pelo COMPAZ e pela ONG Londrina Pazeando. De lá para cá várias instituições
universitárias e profissionais da mídia participam do grupo que entre outros
assuntos discutiu “Programas Policiais e uma imprensa mais responsável”; “A
Contribuição da imprensa na construção do Mundo Sustentável”; “Violência e
Entretenimento na Mídia: Vídeos Games Violentos”; “Mídia Infância e Periferia”.
O 11° Fórum Estadual de Educação Para a Paz- Contribuição da Mídia para uma
Cultura de Paz é aberto ao público e faz parte da 18ª Semana Municipal da
Paz e conta com o apoio da Universidade Estadual de Londrina/CECA.

Palestrantes
Fábio Cavazotti e Silva. Formado em Jornalismo pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL), pós-graduação em Filosofia Política, Aspectos Éticos
e Jurídicos, também pela UEL. Atuou em diversos órgãos de imprensa do
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Norte do Paraná como repórter na área política. Participou da fundação e foi
presidente do Observatório de Gestão Pública de Londrina, entidade que integra
a Rede de Observatórios Sociais do Brasil. Também participou da fundação e
presidiu o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina.
Atualmente, é secretário Municipal de Gestão Pública de Londrina.
Lucas Pullin. Formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná/Curitiba (PUCPR/Curitiba). Atuou como âncora do CBN Londrina
2ª edição (Rádio CBN), foi produtor da RPC Londrina. Hoje é coordenador de
jornalismo da Alma Londrina Rádio Web e professor do curso de jornalismo da
Unopar. Entres as principais coberturas estão a crise na Câmara de vereadores
em 2008, cassação da candidatura do prefeito eleito Antônio Belinati, cassação
do ex prefeito Barbosa Neto. Integrante do núcleo de investigação do caso
Publicano, que investigou auditores da receita estadual e pessoas ligadas
ao ex-governador Beto Richa, suspeitos de corrupção exploração sexual de
adolescentes entre 2015/2016.
Marcelo Frazão. Cursou Jornalismo na UEL e MBA em “Gestão de Projetos” na
FGV (Fundação Getúlio Vargas). Como jornalista teve passagens profissionais
pela Folha de Londrina, O Diário (Maringá), JL-Jornal de Londrina e nas
emissoras de rádio CBN, Tabajara e Paiquerê. Participa do projeto inovador
Associação “Todos por Londrina”, ou TP1, uma start-up de comunicação e
tecnologia social de base interativa para, conceitualmente, impulsionar mais e
melhores conexões entre os moradores da cidade. O TP1 produz conteúdo
e o abriga em um site. Atualmente é membro voluntário da ONG MAE (Meio
Ambiente equilibrado), atuando no desenvolvimento de projetos, entre eles o
“Ecometrópole”.

Serviço de Imprensa – Alea, 3357.33655 // 9101.1080
Jornalistas Andrea Monclear - ALEA Comunicação 99101-1080, Luis Claudio Galhardi – Londrina
Pazeando 99996-1283, Jornalistas Reinaldo Zanardi - 99991-6939, Jornalistas Emerson Dias
43.98827-4933, Jornalistas Bruno Cardial 99901-3101
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4º Festa das Nações de Língua Portuguesa (lusófonas) 4º
Abraço Pela Paz 2019

Pensando em como incentivar pessoas, principalmente jovens, a se agregarem
ao ELOS CLUBE de Londrina, movimento cultural internacional, de congregação
de valores humanos dispostos a: defender e promover a compreensão entre os
povos de TODO O MUNDO, a defesa das tradições e da cultura luso brasileira,
defesa da língua portuguesa e do humanismo lusíada em todos os cantos do
mundo, o Elos clube de Londrina, juntamente com escoteiros que para obterem
uma insígnia de lusofonia precisam fazer algumas ações, tiveram a ideia de fazer
a 4ª Festa das Nações Lusófonas em Londrina. Nações de língua portuguesa:
Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde,
Angola, Timor Leste Guiné Equatorial, e Macau
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2º Fórum Inesul do Pacto Nacional de Cultura de Paz
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A Era Digital - Benefícios e Risco
Arma Não é Brinquedo! Games e outras tecnologias mal utilizadas potencializam
as violências.
Com Cineiva Campoli Paulino Tono, Doutora em Tecnologia, Mestre em
Educação e presidente do Instituto Tecnologia & Dignidade Humana
O Instituto Tecnologia & Dignidade Humana (I-T&DH) é uma organização
da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 03 de março de 2015, com o
objetivo de promover a “EDUCAÇÃO DIGITAL CONSCIENTE”, numa perspectiva
socioeducacional, como contribuição para a garantia dos direitos fundamentais
e do bem estar dos usuários das tecnologias de informação e comunicação
(tecnologias digitais - computadores, celulares, tablets e outros dispositivos).
Cineiva Campoli Paulino Tono é Presidente do Instituto Tecnologia &
Dignidade Humana – Doutora em Tecnologia e Sociedade-UTFPR, Mestre em
Educação-UFPR, Especialista em Formulação e Gestão de Políticas Públicas
em Farmacologia e Servidora Pública da Secretaria de Estado da Educação
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do Paraná por mais de 20 anos. Coordenou de 2011 a 2014 o Comitê Estadual
de Educação em Direitos Humanos junto a SEJU/PR. Desde 2015, atua nas
áreas de Educação em Direitos Humanos e de Prevenção ao Uso de Drogas
na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciaria
do Paraná.
Lançamento do livro VOZES DO CARCERE volume II, Paz e Prevenção do
uso de drogas nos caminhos das assistências educacional e religiosa (Editora
CRV). Nesta segunda abordagem, as “As Vozes do Cárcere” continuam a
clamar por condições e ações imperiosas que podem prevenir muitos males
sociais, também o uso de drogas , dentre as quais, em destaque nesta obra, as
assistências educacionais e religiosas, com referenciais teóricos, metodológicos
e empíricos aportados por pesquisadores e profissionais das áreas da Pedagogia,
Biomedicina, Psiquiatria, Direito, Serviço Social entre outros.
O primeiro livro: VOZES DO CARCERE– Paz e não-violência – em busca de
um novo modelo de gestão. O novo modelo de gestão idealizado para o sistema
penal às vistas dos direitos humanos requer uma mudança de cultura: de uma
cultura de negação do OUTRO para uma CULTURA DE PAZ com o OUTRO;
de uma cultura de decisão particular proposta, para uma cultura de decisão
coletivamente composta, de modo a iluminar a almejada gestão democrática
e participativa para a emancipação humana, e nesta perspectiva, a pesquisa
“Vozes do Cárcere”, e sobretudo, a sua publicação, contribui para a evolução
deste novo modelo de gestão.
AMOR EXIGENTE EM LONDRINA: São mais de 1000 grupos ligados a FEAE
Federação do Amor Exigente. É um programa de auto e mútua ajuda. O trabalho
gira em torno de 12 princípios básicos e éticos da espiritualidade pluralista na
intenção desenvolver preceitos para a organização da família, para que os
integrantes percebam a necessidade de mudar o rumo de suas vidas e do
mundo. O serviço atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes
químicos, e também, para pessoas com comportamentos inadequados.
Reuniões semanais em Londrina
• Terça-feira às 18h30 na Paróquia Imaculada Conceição, Rua Tupi, 241
• Quarta-feira às 19h30 na Paróquia dos Sagrados Corações, Rua Mato
Grosso, 1167
• Quinta-feira às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dom
Bosco, 55 (Esquina com Av Maringá).
Sede do Amor Exigente - Avenida Rio Branco, 367, fone é 43.3028-1812.

veja 2 palestras no youtube.
Palestrante Cineiva Campoli Paulino Tono – Pesquisadora do Instituto Dignidade Hu-
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mana - PROGRAMA DA JORNALISTA CLAUDIA TENORIO NA REDE VIDA: https://
tinyurl.com/y4g26qx3
A Era Digital - Benefícios e Risco com Cineiva Campoli Paulino Tono 22 nov 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=gRESCBBf3FQ

parceiros neste evento
Londrina Pazeando; COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz de
Londrina; Amor Exigente; Instituto Tecnologia & Dignidade Humana

O Londrinense Cortella recebendo o Livro Londrina Pazeando

O filósofo e escritor com Mestrado e Doutorado em Educação, Professor-titular
da PUC-SP (1977-2012) é londrinense, e em muitas oportunidades em suas
palestras, conta suas lembranças importantes vividas aqui em Londrina em sua
infância e adolescência, e como estes momentos foram importantes para sua
formação.
Um dos maiores pensadores do Brasil, consegue empolgar as pessoas se
utilizando em seu discurso, a filosofia. Dono de uma memória fantástica, é
capaz de citar nomes, datas, interpretar e traduzir ideias dos maiores filósofos
e cientistas, de forma que as pessoas mais simples possam entender o que ele
está dizendo, sem perder a profundidade e a clareza do tema. A facilidade de
tratar de inúmeros temas e assuntos é algo que impressiona também, e sem
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polemizar, nos leva a refletir sobre os maiores dilemas da vida humana.
Eu o vejo como um grande “Embaixador da Paz” de Londrina, pois tratar dos
conflitos inerentes aos seres humanos, na complexidade da vida moderna,
abrindo a “mente” para a diversidade das formas de pensar, contribui muito para
a construção de uma cultura de paz. Ou seja, ajudar as pessoas a construírem
diálogos internos, para que possam, nos momentos de conflito, terem subsídios
e dialogarem.
Cortella afirmou que quer contribuir com o Movimento Pazeando e abriu a
possibilidade para uma agenda aqui dois anos, onde poderia vir e se debruçar
sobre o tema Sustentabilidade e a Construção da Cultura de Paz – Pazear
é Possível!
PUBLICADO NO SITE/FACE do Londrina Pazeando em 30/nov/18 por
Luis Claudio Galhardi http://londrinapazeando.org.br/30-novembro-2018-olondrinense-cortella-recebendo-do-livro-londrina-pazeando/ Gestor do Londrina
Pazeando
OBS: Cortella confirmou a sua vinda para 25/setembro de 2020 e estará na
Programação da 20° Semana Municipal da Paz de Londrina e Região.

MAIS DE 18.347 FOTOS NO FLICKR
 https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums
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COLETÂNEA
2019
ESTATÍSTICA
MUNICIPAIS: 12 Escolas com 04 relatos, 44 alunos com11 equipes de textos, 52
alunos com 13 equipes de desenhos, totalizando 96 alunos, 02 textos de pais,
05 textos de professores, 24 professores orientadores das equipes, totalizando
131 pessoas.
ESTADUAIS: 05 Escolas 02 relatos, 12 alunos com 3 equipes de textos, 20
alunos com 5 equipes de desenhos, totalizando 32 alunos, 00 textos de pais,
02 textos de professores, 05 professores orientadores totalizando 41 pessoas.
PARTICULARES: 12 Escolas com 09 relatores em 6 relatos, 31 alunos com
08 equipes de textos, 43 alunos com 11 equipes de desenhos, totalizando 74
alunos, 05 textos de pais, 05 textos de professores, 17 professores orientadores
totalizando 110 pessoas.
TOTAL: 29 Escolas (+2 escolas patrocinadoras) 31 escolas
202 alunos
07 pais ou responsáveis
12 professores
12 relatos
46 professores orientadores
TOTAL DE 282 PESSOAS
Participaram do Livro 29 escolas (Municipais/ Estaduais/ Particulares) sendo
que foram 12 Escolas Municipais com 04 relatos, 44 alunos com11 equipes de
textos, 52 alunos com 13 equipes de desenhos, totalizando 96 alunos, 02 textos
de pais, 05 textos de professores, 24 professores orientadores das equipes,
totalizando 131 pessoas.
Já as Escolas Estaduais foram 05, com 02 relatos, 12 alunos com 3 equipes de
textos, 20 alunos com 5 equipes de desenhos, totalizando 32 alunos, 00 textos
de pais, 02 textos de professores, 05 professores orientadores totalizando 41
pessoas.
E por fim as 12 Escolas Particulares com 09 relatores em 6 relatos, 31 alunos
com 08 equipes de textos, 43 alunos com 11 equipes de desenhos, totalizando 74
alunos, 05 textos de pais, 05 textos de professores, 17 professores orientadores
totalizando 110 pessoas.
A mesma estatística sob outra apresentação foram 202 alunos com textos e
desenhos, e ainda 07 pais ou responsáveis, 12 professores, 12 relatos escolares
somando um total de 282 pessoas considerando os 46 professores orientadores
dos alunos.
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ESCOLAS MUNICIPAIS
TEXTOS E DESENHOS DOS ALUNOS, PAIS E EDUCADORES

Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro
Diretor: Eleucineia Alicio de Lima
E-mail da Escola: nair.auzi@londrina.pr.gov.br
Fone: 33750150 WhatsApp: (43) 99622-2560
Professor coordenador dos trabalhos: Mônica Alvarenga da Costa Sarabia
Membros da comissão julgadora: Cristina Aparecida de Oliveira, Mônica Alvarenga
da C. Sarabia e Eleucilene Alicio de Paula.
Texto Equipe
Erick Affonso Kamide Bergamasco - 10 anos série 5º ano
Fernanda de Oliveira dos Santos - 10 anos série 5º ano
Nicole Giovana Souza de Moraes - 10 anos série 5º ano
Victor Hugo Ramos Dias - 10 anos série 5º ano
Professor orientador: Ana Claudia Fabo Borges

Pazeando
A violência é um assunto sério, algo que muitas vezes as pessoas não querem
conversar, falar ou mesmo discutir. Apesar de ter muitas propagandas falando
sobre isso muitas crianças não contam o ocorrido por medo e vergonha. Esse
sentimento muitas vezes chega a levar a depressão.
A violência traz muitas consequências ruins para todos. Mesmo com as
campanhas para a redução da violência ainda há muita violência. Precisamos
deixar a paz fluir mais, precisamos parar não apenas com a violência física,
mas com o bullying, pois coisas assim deixam as pessoas tristes e até com
depressão.
A paz não deve ser apenas uma palavra, deve se expandir para todas as partes
até para as relações e emoções.
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Desenho Equipe
Giovana Lago de Oliveira - 09 anos série 4º ano
Yasmin Nayara de Souza - 09 série 4º ano
Gustavo Henrique Lage - 09 Série 4º ano
Samuel Souza de Freitas - 09 Série 4º ano
Professor orientador: Ana Claudia Fabo Borges
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Texto de Professor
Antonieta Duarte Arrigoni

Diálogo: O único caminho para a resolução de conflitos
A paz é direito supremo e universal, somente alcançável com a união de todos
os povos, que incansavelmente devem dirigir todos os esforços em busca
deste objetivo, visto o benefício que todos, sem exceção, sentirão ao alcançála. Necessário se faz ter a consciência de que, não se fortalece a paz, com
desenvolvimento e uso crescente de armas, aparelhamento de exércitos e sim,
com investimento no diálogo, no respeito às diferentes ideias, às diferenças
culturais, sociais. É na busca de erradicar a pobreza que se faz presente nas
periferias das cidades ou em países inteiros, em que toda a população sofre com
fome, doenças, falta de saneamento básico, tornando insustentável a existência
com dignidade.
É com olhar de solidariedade e respeito, aos que sofrem, com o pensamento
de que,
enquanto houver um ser humano sofrendo discriminação, passando por privação
de qualquer natureza, sem um mínimo necessário para uma sobrevivência com
dignidade, a paz não foi alcançada e ai, todos os povos devem se unir para que
seja restaurado o estado de paz. Importantes documentos são firmados através
de um trabalho organizado pelas Nações Unidas no sentido de busca de solução
pacífica de conflitos, onde prevalece o respeito entre os povos, com objetivo de
garantir a sustentabilidade, visto ser direito desta e das futuras gerações.
Em nosso país, os legisladores deram a importância devida ao tema, quando
na Constituição Federal, trataram de codificar o respeito às diferenças, quando
dita a igualdade, descreve o Brasil como país que se pauta por buscar solução
pacífica dos conflitos, quanto tem em seu corpo de lei, respeito à diversidade
quando trata de coibir discriminação de qualquer gênero, trata de solidariedade
entre os povos, tem como objetivo a erradicação da pobreza, caminho em busca
de paz.
Cada um fazendo sua parte, alimentando a paz nos lares, passando pelas
escolas e
comunidades, todos tratando seu semelhante com o devido respeito, é possível
mudar toda esta cultura de violência que se faz presente, sendo o momento de
iniciar e em breve espaço de tempo, todos podem sentir os benefícios e o prazer
de viver a verdadeira paz.
Relato de experiência
Professor Relator: Mônica Alvarenga da Costa Sarabia
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Na Escola Nair Auzi Cordeiro foi desenvolvido o tema: “Nossa Proposta para
Pazearmos na Comunidade Escolar Justiça Restaurativa e Paz-ODS 16”;
durante as aulas de Hora do Conto na biblioteca, envolvendo todas as turmas
da escola.
Foram discutidas várias formas de tornar o ambiente escolar envolvido pela paz,
através do respeito as diferenças, amizade e também a boa educação, entre
outros.
Os alunos refletiram sobre as ODS16- “Objetivos de Desenvolvimentos
Sustentável que foram na redução da pobreza, na garantia de direitos humanos
e na preservação do ecossistema global”.
Foram observados na escola vários fatores que poderiam contribuir para melhorar
o ambiente escolar tornando-o mais agradável para todos. Um exemplo foi a
necessidade de plantar árvores em volta da escola para resolver o problema do
intenso calor nas salas de aula, colaborando para a saúde e o bem-estar dos
alunos e professores.
Enfim, devemos mudar o mundo através de boas atitudes pois só assim com
respeito, empatia, amor, união e o cuidado com o nosso planeta, fauna e flora
poderemos formar cidadãos verdadeiramente comprometidos com a construção
de uma sociedade mais justa e de paz.
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Escola Municipal Eugênio Brugin
Diretor: Renata Helena Favoretto
E-mail da Escola: eugenio.brugin@londrina.pr.gov.br
Fone: 33750131 WhatsApp: 984288422
Texto de Professor
Evelise Aparecida de Souza Spolom

Educar para pazear
Vivemos num mundo onde a paz tornou-se artigo de luxo e realidade de poucos.
E como resolver esta situação?
Muitos falam em olho por olho, dente por dente: se o bandido tem arma, eu
também vou adquirir uma arma para me defender; se o colega me xinga ou me
bate eu o tratarei da mesma forma, assim ele vai mudar de atitude; se meus
alunos não querem aprender ou se são agressivos, melhor eu nem me meter,
deixem que façam o que quiserem, assim eu me protejo e não me complico com
o sistema.
Mas e aí? Será que assim eu terei paz? Me omitindo, faltando com o meu
compromisso de educadora, eu serei mais feliz, mais tranquila?
Eu penso que todos nós temos o compromisso de pazear em qualquer lugar do
mundo, mas na escola este compromisso é ainda maior, pois como educadores
trabalhamos com o objetivo de formar cidadãos que venham a contribuir com
uma sociedade mais justa, onde a arma para resolver os conflitos sejam o
diálogo e a educação; assim como na família também.
Nós pais e educadores devemos conduzir nossos filhos e alunos a um caminho
onde a cultura de paz impera.
E sabe como ?
Com muita paixão pela educação…
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Desenho Equipe
Nayane Leite Mauro - 10 anos série 4º ano B
Maria Eduarda da Silva Teixeira - 09 anos série 4º ano B
Henzo Miguel Correia - 10 anos série 4º ano B
Kauan Gabriel Ito da Silva - 09 anos série 4º ano B
Professor orientador: Janaina Neves
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Relato de Experiência
Professora Relator Janaina Neves Turma: 4º Ano “B”

Círculo Restaurativo
O Círculo Restaurativo foi realizado com a turma do 4º ano “B” da Escola
Municipal “Eugênio Brugin”. O tema abordado foi o valor “Respeito” bem como
as consequências da falta desse valor nas relações humanas. Para refletir
sobre o tema, ouvimos a música “Paz” do grupo Roupa Nova. Em seguida,
iniciou-se uma conversa sobre a importância do valor “Respeito”, bem como as
consequências de sua ausência nas relações humanas.
Logo após a discussão referente ao tema, entreguei um espelho pequeno no qual
cada um olhou-se, então conversamos sobre semelhanças e diferenças entre
todos. Depois, apresentei às crianças algumas imagens representando atitudes
negativas: situações de Bullyng. No decorrer da atividade, além do relato de
vivências, as crianças também se colocaram no lugar do outro, expressando
diversos sentimentos e dialogando sobre a consequência dos nossos atos. Ao
final, cada criança pintou uma borboleta com as quais confeccionamos um belo
cartaz, o qual foi observado por toda a turma e percebeu-se que cada figura
possui semelhanças e diferenças.
São semelhantes em sua essência, porém cada uma tem suas particularidades,
o que não nos torna superior nem inferior a ninguém, assim como nós: os seres
humanos. As crianças compreenderam que precisamos nos respeitar apesar
das nossas diferenças!
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Escola Municipal San Izidro
Diretora: Rosiane da Silva Mendes Oliveira
E-mail da Escola: sanizidro@londrina.pr.gov.br
Fone: (43)33750171
Professor coordenador dos trabalhos: Vania Patricia Generoso da Silva
Membros da comissão julgadora: Sonia Maria Ramalho Lopes , Claudia Elizabete
Gonçalves e Gonçalves e Mariana Elisa Fonseca de Moraes.
Texto Equipe
Felipe Machado Viana - 11 anos série 5º ano A
Gabrieli Sawada - 11 anos série 5º ano A
Gian Marcos Alves de Oliveira - 11 anos série 5º ano A
Joao Vitor Gluck - 11 anos série 5º ano A
Professor orientador: Aldrei Valéria Govea Conforti

A escola que queremos
A escola que eu quero
É repleta de harmonia.
Será que estamos fazendo tudo certo?
Queremos uma escola cheia de alegria!
A sua escola tem paz?
A escola é muito importante.
Pois sem ela não seremos nada na vida!
Então vamos amar bastante!
As escolas sem brigas.
As crianças se divertindo.
Se todos cooperarem.
Imagine como seria lindo!
Vamos aproveitar nossa infância.
Vamos estudar.
E também brincar
Para termos um futuro espetacular!
Temos que ter paz em todos os lugares
Para termos uma escola colorida
E as pessoas unidas.
Para o resto das nossas vidas!
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Desenho Equipe
Ana Iara da Silva Furquim - 07 anos série 1º ano B
Yasmin Souto Monteiro - 06 anos série 1º ano B
Felipe Gomes Dias da Cruz - 06 anos série 1º ano B
Murilo Benicio Vitoski - 06 anos série 1º ano B
Professor orientador: Iziz Liin Nantes Macias da Silva
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Texto de Professor
Aldrei Valéria Govea Conforti

Paz, uma questão de hábito!
Estamos em pleno século XXI e no auge das informações tecnológicas.
Porém como educadora, observo que cada vez mais o consumismo vem
sendo incentivado entre as crianças e adolescentes através dos veículos de
comunicação, mas ainda são escassas as ações nesses mesmos veículos, que
esclareçam e incentivem atitudes de bondade, solidariedade e amor ao próximo,
em busca da paz.
Cada aluno é um ser humano com realidades, limites muitas vezes, conflitos
sociais e hábitos diferentes e muitas vezes esses valores são distorcidos no
próprio meio familiar, onde atitudes como agredir, ofender, humilhar e intimidar,
tornam se possíveis.
Acredito que a paz seja uma questão de hábito, de prática social, que deve ser
estimulada pela família, comunidade e mídias sociais.
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Escola Municipal Atanázio Leonel
Diretora: Erica de Freitas
E-mail da Escola: atanazio.leonel@londrina.pr.gov.br
Fone: 33750273
Professor coordenador dos trabalhos: Dalva Gomes Clemente de Lima
Membros da comissão julgadora: Erica de Freitas, Andressa M. M. de Lima e
Tatiana Cristina Bengozzi
Texto Equipe
Isabel Alves de Castro - 10 anos série 4º A
Maria Heloisa Ribeiro da Silva - 10 anos série 4º A
Nycolas Thiago Silva do Nascimento - 10 anos série 4º A
Ygor Couto Inácio da Costa - 10 anos série 4º A
Professor orientador: Katia Adriana Mafra Bortoleto

A paz e a união
Estar em paz é muito bom!
Achamos que este mundo precisa de paz, amor e respeito!
O melhor caminho para vivermos a paz é não ter guerra. Com a paz a gente vive
sem problemas.
Nossas mães sempre nos orientam se alguém nos fizer algo, e se revidarmos, a
situação nunca irá acabar.
Se nós não tivermos paz, os conflitos não irão acabar.
A violência só gera tristeza.
Devemos sempre pensar melhor antes de devolver na mesma moeda alguma
coisa ruim que alguém nos fez.
Quando fazemos algo com boa intenção, quando atuamos pelo bem dos outros,
ficamos mais perto de alcançar a nossa paz interior ideal e que o nosso gesto,
por menor que possa parecer, vai fazer toda diferença!
Se a pessoa presenciar e vivenciar a violência, ela também vai ser violenta, se
ela presenciar e vivenciar a paz, ela será uma pessoa que espalhará a paz.
Se todo mundo pensar assim, e mudar de atitude, todos nós poderemos viver
em paz!
A paz pode ser semeada em qualquer lugar, o tempo todo.
Diferentes atitudes praticadas no dia a dia podem semear a paz.
Nós queremos viver em um mundo de paz!
Um mundo sem violência é o que queremos!
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Desenho Equipe (Educação Infantil)
Ana Bella Bruno Araújo - 05 anos série ed. Infantil
Eloha Lauanda Bisterso Galindo de Sousa - 05 anos série ed. Infantil
Laura Moreira Miranda - 05 anos série ed. Infantil
Suellen Manoel dos Santos Prado - 06 anos série ed. Infantil
Professor orientador: Simielle Borges Belisário
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Desenho Equipe (Fundamental)
Alana Bernardes Novaes - 08 anos série 2º C
Eloá Vitória Evangelista de Souza - 08 anos série 2º C
Ana Lívia Constante Matias - 08 anos série 2º C
Emilly Vitoria de Oliveira Sampaio - 08 anos série 2º C
Professor orientador: Edelaide Fatima Santo Loureiro
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Texto de Professor
Maria Ines Ribeiro

Paz
Tudo que queria era sentir a paz, mas tenho percebido o quanto as pessoas
estão maldosas e fazem questão de maltratar umas às outras, pelo simples
prazer, ou as vezes pela falta de paciência e compreensão, um olhar mais terno
para com o próximo.
O mundo precisa de paz, de alegria e de amor. As pessoas precisam parar de
demonstrar coisas ruins.
Na minha opinião, tudo está ligado com amor, paz e justiça no mundo.
Há tanta falta de amor e tantas desigualdades.
Para haver justiça e paz é preciso primeiro haver amor entre todos, compaixão,
generosidade e igualdade.
Paz é uma palavra pequena, que tem muito sentido na vida, a paz é almejada
por todos.
Paz é ter os sonhos mais vivos do que nunca, ter confiança sempre, acima de
tudo: ter fé em Deus.
Pois Deus é amor, esperança, gratidão, compreensão e respeito ao próximo.
Então se seguirmos estes ensinamentos teremos a paz tão almejada por todos.
A paz é algo que ninguém pode dar ao outro, ela resulta do equilíbrio de cada
um.
Eu quero um mundo melhor e vou lutar por isso com todas as minhas forças.
Deixe a paz guiar sua vida e verá que seu fardo será muito mais leve.
Portanto, se cada pessoa fizer sua parte, teremos um mundo com mais
compaixão, amor e paz.
Busque a paz!
Fique em paz!
Texto de Pai (ou responsável)
Cristiane Barbosa dos Santos

A paz
A maioria dos seres humanos por sua natureza deseja a paz no mundo.
É como um sonho coletivo, nada de guerras ou conflitos.
Hoje vemos as pessoas se destruindo.
Olho com tanta tristeza, notícias sobre os refugiados da guerra.
O mundo precisa de paz e boas ações fazem a diferença.
Qual paz você procura?
Faça sua parte e deixe o mundo mais leve.
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As pessoas boas fazem um mundo bom, com caridade, paz e compaixão.
Um mundo melhor é um sonho.
Muitas pessoas só sabem reclamar, não realizam e ficam esperando pelos
outros.
Acima de tudo, paz é criar um clima de harmonia e bem-estar na família , na
comunidade…
Um gesto de carinho, uma atitude pode ajudar o seu próximo.
Trate os outros bem e a sua recompensa virá.
Descubra um mundo melhor dentro de você e dê exemplo de amor, com certeza
você estará
sendo exemplo para outras pessoas, e assim poderemos alcançar a verdadeira
paz que o
mundo precisa!
Seja a paz no mundo!
Onde há amor, há paz!
Faça hoje sua parte!
Relato de experiência
Professor Relator: Edelaide Fatima Santo Loureiro

A paz no mundo
Participar do projeto Londrina Pazeando, 2019, assim como os outros anos é
muito prazeroso, pois dialogar e ensinar os nossos alunos a viver os valores da
paz é maravilhoso.
No mundo moderno, as formas incentivadoras de consumismo para crianças
e jovens, através dos veículos de comunicação, as mudanças nos valores das
famílias e tantos outros problemas, tem causado maiores índices de violência,
chegando estes a atingir o âmbito das instituições de ensino.
Frequentemente, podemos ver notícias de jornais relatando casos de violência
contra professores.
Através da solidariedade podemos trocar experiências com outras pessoas.
Aprendemos respeitar as limitações dos outros bem como as suas próprias
dificuldades.
Tendo este pensamento, professores, pais, funcionários e alunos devem focar
suas energias na construção de pilares consistentes nos valores morais dentro
das escolas e das comunidades em que estão inseridos.
Os adultos são modelos para as crianças e adolescentes. Adultos conscientes
formam cidadãos conscientes, íntegros e éticos.
O homem muito tem corrido atrás da Paz, esquecendo-se que ela muitas vezes
está dentro de si mesmo.
Faz-se necessário que sejamos mais humanos para que consigamos atingir os
outros. De nada adianta discursos, documentos e leis.
A paz se constrói no dia-a-dia entre as pessoas com quem se convive.
Sendo assim, trabalhar na escola, com os alunos sobre a paz, nos leva a
acreditar em um mundo melhor.
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Escola Municipal Mercedes Martins Madureira
Diretora: Soraya Cristina Cachone D’Aquino
E-mail da Escola: mercedes.madureira@londrina.pr.gov.br
Fone: 43 33750115
Professor coordenador dos trabalhos: Claudia Veque Irias
Membros da comissão julgadora: Soraya Cristina Cachone D’Aquino, Claudia Veque
Irias e Olga Cristina Metzger.
Texto Equipe
Gabriel Palma Freitas Santos - 10 anos série 5° ano A
Julia Goldoni Frausino - 10 anos série 5° ano A
Roberta Pedroso de Souza - 11 anos série 5° ano A
Susan Totti Maneia - 11 anos série 5° ano A
Professor orientador: Ivone Maria Rumiato Aguilar

Paz Entre os Corredores
A escola é um espaço de paz e de educação, todo mundo pode ser amigável,
generoso, ser responsável e ter respeito.
A paz na escola tem um significado que ninguém compreende de verdade, paz
é bem mais que amor e empatia, é educação. Tem significado forte, significa
tranquilidade, solidariedade, ajudar o próximo, se preocupar com os amigos, e
não dizer nada que possa machucar ou ferir alguém por dentro.
Cultura de paz é a cultura de não violência, porque é natural aparecer conflitos
que devem ser resolvidos com respeito. Uma palavra que ninguém pode
esquecer, porque a escola é para brincar, se divertir e para aprender e entender
tudo o que é ensinado. É um lugar que você deve ser generoso com todos, sem
inveja de ninguém, aceitar as limitações suas e dos colegas.
Isso tudo torna o ambiente escolar agradável de se viver e não apenas isso,
respeitar a todos os professores e funcionários, isso torna o ambiente mais em
paz.
Na escola ou na rua, todos precisam de paz e tranquilidade, sem roubos e
acidentes. Se você brigar com seus colegas, mesmo se for fora do ambiente
escolar, você está acabando com a solidariedade, a educação, empatia, então
resolva apenas na base do diálogo, mesmo se for pouco a pouco, a paz irá se
restabelecer e a escola volta a ser um ambiente pacífico.
Talvez, o aluno que ler esse texto mude seu comportamento com os colegas e
professores, passando a ter mais paz na comunidade escolar.
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Desenho Equipe
Mateus Henrique Vasconcelos Marques - 07 anos série 2° ano A
Rafael Semcovici Nozi - 07 anos série 2° ano A
Lorena Zanuto Morais - 08 anos série 2° ano A
Lara Soares da Silva - 07 anos série 2° ano A
Professor orientador: Fabiane Dalpozo Alves Pereira
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Escola Municipal Pedro Vergara Correa
Diretora: Simonia Aparecida de Oliveira
E-Mail: pedro.vergara@londrina.pr.gov.br
Fone: 3375-0157		
WhatsApp: 43 984156682
Professor coordenador dos trabalhos: Hélvia Cristiane de Oliveira Machado
Membros da comissão julgadora: Ana Maria Buranello Teixeira, Celia Aparecida de
Souza, Josane da Silva.
Texto Equipe
Gabriel Eiji Sakuyama - 10 série 4º ano A
Ricardo Souza O. de Andrade - 10 série 4º ano A
Maria Clara H. Machado - 10 série 4º ano A
Gabriel C. Chagas - 10 série 4º ano A
Professor orientador: Neiva F. S. Pereira

Para Pazearmos Na Comunidade Escolar
Hoje em dia vemos que nas escolas, nos bairros, nas cidades, nos países e
em todos os lugares do mundo inteiro, as pessoas, muitas vezes, não estão
preocupadas com as outras e jogam lixo nas ruas, poluem o meio ambiente,
brigam por causa das diferenças. É muito triste ver que falta respeito e cuidados
a si mesmo, ao próximo e ao meio ambiente.
Vemos também que muitas pessoas passam fome, outras não têm onde morar e
ainda tem aquelas que ficam doentes e, por inúmeros motivos, não conseguem
um tratamento médico adequado.
Para mudar essa situação, ou pelo menos uma parte dela, nós, pequenos alunos
e ao mesmo tempo, pequenos cidadãos, através da semente da educação,
podemos gerar a paz.
Além de respeitar as leis, devemos também respeitar as pessoas do jeito que
elas são. Nosso desejo para conseguir a paz é que todas as pessoas tenham
atitudes boas, como o respeito pelo meio ambiente e ao próximo. Começando
assim, fica mais fácil resolver os outros problemas.
Para isso, devemos conscientizar todas as pessoas que estão próximas a nós
a começarem a ter atitudes de respeito e cuidados com o ser humano e com
o meio que o cerca. Não podemos mais achar normal que cometam violências
físicas ou verbais, que fiquem desperdiçando água e energia elétrica. Está na
hora de fazer o descarte do lixo da forma correta, sabendo amar e perdoar a
todos. Se cada um fizer a sua parte, com certeza, teremos um mundo melhor.

74 | Livro Londrina Pazeando 2019

Desenho Equipe
Gilson dos Santos Almeida - 09 anos série 3º ano B
Nicollas Gabriel da Silva Santana - 09 anos série 3º ano B
Rakelly Kauana da Silva Pereira - 09 anos série 3º ano B
Nicolly Sofia da Silva Conde - 09 anos série3º ano B
Professor orientador: Luisa M. Yoshikawa
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Texto de Professor
Neiva F. S. Pereira

Nossa Proposta Para Pazearmos - Na Comunidade Escolar
Enquanto professora, vivencio muitas situações de conflitos dentro de sala de
aula e tomo conhecimento de outros conflitos existentes na comunidade escolar,
que, de certa forma, afetam direta ou indiretamente a escola e, consequentemente
a vida escolar de nossos alunos.
Segundo os ODMs, metas funcionam, porém, só vão acontecer de fato, se
todas as pessoas tiverem força de vontade, respeito e tolerância para enfrentar
e superar as dificuldades encontradas. Com o firme propósito de gerar uma
cultura de paz, procuro resolver tais conflitos, através do diálogo, como num
círculo da “Justiça Restaurativa”. Procuro sempre conscientizar meus alunos que
com atitudes simples, como por exemplo, um bom dia, um abraço, um aperto de
mão, um pedido de desculpas, um por favor, um com licença, ao invés de brigas,
palavrões e empurrões, farão com que os momento que passamos juntos sejam
mais proveitosos e harmoniosos.
Também procuro passar valores embasados no princípio do amor, do respeito e
dos cuidados que devemos ter para conosco, com o próximo e com o meio que
nos rodeia, através de atitudes simples como: apagar a luz da sala de aula, ou
de um ambiente de casa que não esteja sendo usado, desligar a TV/computador
se não estiver em uso, não desperdiçar água e comida, fazer o descarte do
lixo de forma correta, procurar tratamento de saúde quando for necessário,
não fazer bullying, não revidar com violência diante das situações vivenciadas,
respeitar as leis de trânsito e as demais leis as quais estamos submetidos, e
principalmente, ter compromisso e
responsabilidade enquanto estudantes e pequenos cidadãos que desejam um
mundo melhor.
Texto de Pai (ou responsável)
Deise Milene Crotti da Cruz

A consciência da paz
Como mãe de aluna dessa escola, venho observando o incentivo sobre vários
temas com as crianças e o principal deles é a paz!
Esse incentivo é muito importante, pois desde pequenas as crianças precisam
aprender a ter respeito e amor com o próximo, pois isso é um estímulo para
construir um futuro melhor.
Claro que esse tema tem que ser abordado de forma intensa, mas não só
nas escolas! É importante que ele seja divulgado também em nossas casas

76 | Livro Londrina Pazeando 2019

com nossa família, nas igrejas e em outros locais públicos. O uso de materiais
que tratem o assunto com a devida importância também faz toda a diferença.
Poderiam fazer uso de panfletos, colar cartazes, promover palestras e diálogos
entre as pessoas.
Às vezes observo crianças e adolescentes praticando violência, bulling, atitudes
de falta de respeito com o próximo. Esses comportamentos são inaceitáveis
e não podemos deixar que aconteçam. Nossas crianças precisam aprender
a praticar atitudes que cultivem a paz, o amor, a caridade, respeito para com
todos. A educação é o caminho para que isso aconteça!
Outra parte que observo também e que não depende só das escolas é a
situação da venda de armas de brinquedo. Todos devem se unir, pais, escola,
educadores e proprietários de lojas juntos para acabar com a prática da venda e
comprar destes objetos que não são brinquedos e estimulam a violência.
É preciso ter consciência e formar esta consciência em nossas crianças, ensinar
e estimular nossos filhos para que sejam crianças, adolescentes e jovens que
promovam a paz, que promovam a igualdade e o respeito para buscarmos uma
transformação para um mundo melhor. Precisamos querer fazer de nossos filhos
adultos brilhantes para que eles tenham um futuro grandioso e um amanhã de
paz!
Relato de experiência
Professor Relator: Alana Destacio Santana

Para a realização dos trabalhos para a 17ª Coletânea Londrina Pazeando,
iniciamos introduzindo o tema com os alunos com alguns questionamentos: “O
que é paz para você?”; “Que tipo de atitudes pode acabar com a paz?”; “A falta
de paz (guerra/conflitos) está longe de nós ou todos estão sujeitos a passar por
algum episódio?; “Quais as suas atitudes para pazear no meio em que você
convive?”; e eles foram respondendo, anotando em seu caderno.
Após esse momento de sondagem, iniciamos a leitura dos textos de apoio
(Cultura de paz da ONU, 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Lei
Municipal nº 12.467, as três dimensões da paz), conversando sobre o assunto
e iniciamos uma conversa sobre a Paz em nossa comunidade escolar. Em
seguida organizamos os grupos e após as orientações para produção do texto
eles puderam conversar entre eles e escreverem as ideias.
Ao fim das produções, os grupos se organizaram a frente da sala e fizeram a
leitura de seus textos para os colegas de turma. Foi escolhida a produção que
abordava da melhor forma o tema proposto e que sugeriram atitudes bacanas
para pazear em nossa comunidade escolar e vivermos em harmonia.
Participar deste projeto é muito interessante, os alunos sempre se mostram
interessados e participam com entusiasmo. Acreditamos que é necessário
conversar sobre a paz e as iniciativas que todos devem ter para pazear junto à
sociedade e fazer do mundo um lugar melhor.
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Escola Municipal Professor José Gasparini
Diretora: Patrícia Ribeiro de Ávila
E-mail da Escola: jose.gasparini@londrina.pr.gov
Fone: 33750160
Professor coordenador dos trabalhos: Alex Sandra Jorge de Souza
Membros da comissão julgadora: Elisabeth Megumi Higuchi, Maria Elaine Mártire
Santana e Alex Sandra Jorge.
Texto Equipe
Ana laura de Oliveira Mota - 11 anos série: 5º B
Isabelle da Silva Rocha - 11 anos série: 5º B
Kauane Vitória da Silva - 11 anos série: 5º B
Maria Eduarda Costa Araujo - 10 anos série: 5º B
Professor orientador: Valdelice Pereira Fiel

Pazeando Londrina
Paz é não violência significa práticas, ter atitudes de valores, de respeito com
todas as que estão em nossa volta e em todas as ações do dia a dia e tudo
aquilo que fazemos.
Paz ambiental é aquela que temos que cuidar da natureza, com muito amor e
carinho todo o espaço que vivemos… a nossa casa, nossa sala de aula, igreja
etc.
Paz social é quando nós vivemos em paz e as pessoas do nosso bairro,
alimentação, trabalho, escola e lazer para todos. Assim as pessoas vivemos
melhor, sem fome e tanta gente sofrendo. Paz interior são as virtudes mais
preciosas da vida independente da religião, cor e classe social.
Essas atitudes produzem paz e alegria no mundo.
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Desenho Equipe
Ariane Niclevicz - 11 anos série 5º A
Mayara Camargo dos Santos - 10 anos série 5º A
Nathaly Andrade de Jesus - 11 anos série 5º A
Nicolly Ribeiro de Paula - 10 anos série 5º A
Professor orientador: Camila M. Reis Pavani
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Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Berttan
Diretora: Izolinz Alves da Silva
E-mail: tereza.canhadas@londrina.pr.gov.br
Fone: 3375-0298		
WhatsApp: 9.8434-0734
Professor coordenador dos trabalhos: Daniela Cristiane Martins Diniz
WhatsApp: 98434-0734 E-mail: natjulu@yahoo.com.br
Membros da comissão julgadora: Erlane Ferreira Caldieri, Izolina Alves da Silva e Marcia
Menezes de Seixas Pinto.
Texto Equipe
Cristopher Thiago dos Santos Dias - 09 anos série 4º ano B
Nicolly Aparecida Rodrigues de Oliveira - 09 anos série 4º ano B
Tamires da Silva Diogo - 10 anos série 4º ano B
Hemilly Eduarda Felipe da Silva - 09 anos série 4º ano B
Professor orientador: Juliana Bueno Grizos de Carvalho

Para um mundo melhor
Para melhorar o nosso mundo temos que começar pela nossa comunidade,
cuidando dos lugares e não jogando lixo, plantando árvores porque o bairro é
de todos nós.
Não queremos mais crianças nas ruas sem coisas para fazer, e só aprendendo
coisas erradas, queremos as crianças dentro das escolas estudando e
aprendendo.
A professora disse que em 2016 foi criada a lei 12.467 é uma lei que define que
na escola e na comunidade deve existir práticas que desenvolvem a paz através
do diálogo.
As pessoas ao invés de brigar deveriam conversar para resolver seus problemas.
Os pais precisam ser exemplos para seus filhos e resolver seus assuntos com
calma e diálogo.
Se as crianças moram em um lugar de paz, aprendem a ter atitudes de paz em
todo lugar.
Nossa ideia para resolver as nossas brigas na escola, é escolher algumas
crianças para serem reparadores da paz, eles vão ouvir as crianças que brigam
durante as aulas e recreios e ajudar a resolver os problemas conversando.
E assim nós poderemos então começar um mundo muito melhor a partir de nós.
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Desenho Equipe
Ana Victória Massalak da Silva - 08 anos série 2º ano A
Ana Julia Carvalho Damasceno - 08 anos série 2º ano A
Evellyn Gomes Cabral - 08 anos série 2º ano A
Paola da Silva Soares - 08 anos série 2º ano A
Professor orientador: Juliana Bueno Grizos de Carvalho
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CMEI Nissia Rocha Cabral
Diretora: Daniela de Paula Marinho
E-mail: nissia.cabral@londrina.pr.gov.br
Fone: 3375 0208
Professor coordenador dos trabalhos: Kássia Faria dos Santos Meretica
Membros da comissão julgadora: Clarice Aparecida Siena Brussolo, Irani Gomes de
Oliveira e Julio Fernandes de Paiva Neto.

Desenho Equipe
Lara Tomoto Kikuchi - 4 anos P4 A
Alicia Tomoto Kikuchi - 4 anos P4 A
Analu Rodrigues Siqueira - 5 anos P4 B
Ana Laura Bezerra de Barros - 5 anos P4 B
Professoras orientadoras: Jenifer Daniele Esteves Dias e Josiene Jesus Amorim
Bolotaro
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Desenho Equipe
Miguel Luiz Ferreira de Oliveira - 5 anos P4 C
Gustavo Oliveira Prado - 4 anos P4 C
Luan Beltramin Ramos - 5 anos P4 D
Catarina Rocha Aguiar - 4 anos P4 D
Professoras orientadoras: Lilian Cristina Moura e Daliane Aparecida Yurack
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Escola Municipal Prof. Aracy Soares dos Santos
Diretora: Ivone Aparecida dos Santos
E-mail: aracy.soares@londrina.pr.gov.br
Fone: 43.3398-6984
Professor Orientador dos trabalhos: Edson Nakano Motta
Membros da Comissão julgadora: Ivone Aparecida dos Santos, José Aparecido Costa
e Chistiane Almeida da Cunha Corneta.
Texto Equipe
Isabella Gomes Barbosa - 11 anos 5º ano B
Heloisa Cleto dos Reis - 10 anos 5º ano B
Sara Ferreira Lima - 11 anos 5º ano B
Selma Grabieli Silva rosa - 11 anos 5º ano B
Professora orientadora: Rosenes Aparecida Tomaconi

Uma escola é feita por vários alunos, professores e pessoas. Essas várias
pessoas são umas diferentes das outras, cada uma com suas características.
Uns são altos, baixos, gordos, magros, brancos, negros, pardos, uns sorridentes,
outros nem tanto, uns com muitos estudos, outros nem sabem escrever.
Mas há beleza em cada um!
O mais legal é saber que entre tantas pessoas diferentes é possível ter amigos.
Bom, dentro de uma escola inteira tão diferente é possível ter várias amizades,
é possível ter respeito. Na verdade, uma verdadeira amizade é feita por amor,
perdão, respeito etc.
Todas essas coisas e algumas outras são necessárias para ter amigos.
A amizade é quando uma pessoa diferente de você te respeita. Às vezes
podemos questionar, como seria bom, se todas as pessoas tivessem respeito e
amor umas com as outras. Só essas causas poderiam acabar com brigas. Seria
tudo perfeito se todos se respeitassem.
Na escola e na sociedade haveria paz!
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Desenho Equipe
Nicolas Calebe Martins Rufino - 07 anos série 1° B
Kimberli Rihanna Pereira da Silva - 07 anos série 1° B
Rafaella Ramos Balconi - 07 anos série 1° B
Miguel Bento da Silva - 07 anos série 1° B
Professora orientadora: Kerilyn Natally Alves Ramos Domingues
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Relato de Experiência
Professora Relatora: Ivone de Oliveira Fernandes

Justiça e Paz: Na escola a gente faz
Já participei de 3 edições do livro Londrina Pazeando e tive meus textos
escolhidos para o livro, mas independentemente de qualquer coisa, acho de
suma importância a participação de todos os segmentos.
Dar exemplo a nossos alunos e incentivar a crescer sempre, envolvidos com
a cultura da paz que esse maravilhoso projeto nos agracia. Me sinto cada dia
mais motivada e procuro trabalhar a cultura da paz em todos os momentos na
escola. Em minhas aulas de Educação Física, no recreio dirigido, no pátio, além
de incentivar as atitudes corretas, os valores morais, sempre e em todo lugar,
para todas as idades.
Com esse procedimento de intervenção podemos observar o quanto nossas
crianças tem muito mais aproveitamento escolar e melhorias no ambiente
familiar, pois levam os conhecimentos e atitudes que fazem na escola, para fora
do ambiente escolar.
A cada ano os alunos tem mais interesse e vontade de participar e fazer parte de
um modo de melhorar todos os locais que vivemos e frequentemente tornando
os ambientes repletos de amor ao próximo, respeito, famílias mais unidas e
pessoas mais felizes.
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Escola Municipal Zumbi dos Palmares
Diretora: Marlene Valadão Godoi
E-mail: zumbi.palmares@londrina.pr.gov.br
Fone: 3375-03 19
Texto Equipe
Guilherme Tkaczuk da Silva - 9 anos série 3º ano
Lohana Manuelli Tkaczuk Fonseca - 9 anos série: 3º ano
Tiago Rodrigues Fonseca - 10 anos série: 3º ano
Debora da Silva Batista - 9 anos série: 3º ano
Professor orientador: Mirian Cardoso

Harmonia e Paz tenho aprendido na escola
É muito importante ter o respeito a paz e o amor porque tem muitas pessoas
que não tem nenhum amor. Devemos ter harmonia e paz na escola e em casa.
Harmonia é criança que não briga, que não bate, não xinga o amigo.
A minha turma do 3º A vive a harmonia e a paz. Dentro da minha escola, toda
segunda feira, nós fazemos a assembleia, cada assembleia tem um tema, todos
os temas têm alguma coisa a ver com a PAZ. O que foi falado é um segredo da
turma. Existe um objeto da voz que é passado de mão em mão. Falamos coisas
como comportamentos nas ruas, aedes aegypti, trânsito, disciplina e muito mais.
A assembleia já resolveu os problemas como brigas, xingamentos bullying, etc.
Assim, cada dia mais temos tido mais respeito pelos amigos e amigas, temos
aprendido que a harmonia e a paz é uma coisa muito importante.
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Texto Equipe
Hilary Fantine da Silva - 8 anos série: 3º ano
Karem Gabriella Gonçalves de Souza - 9 anos série: 3º ano
Sabrina de Oliveira Queiroz - 9 anos série: 3º ano
Larissa Ribeiro Cotino - 9 anos série: 3º ano
Professor orientador da equipe: Conceição Calheiros da Paz

Arma não é brinquedo
Não brinque de arminha,
Brinque de amarelinha.
Adulto se toque ,
E nas crianças dê um toque.
Arma não é brinquedo,
Você pode se machucar.
Criança gosta mesmo ,
É de brincar.
Arma não gera paz,
A paz é você que faz.
Pense bem nesse momento,
No enorme sofrimento que a arma pode causar.
Amigos de verdade ,
Não gostam de maldade.
Arma não é brinquedo,
Já alerta a sociedade.
Arma não é brinquedo,
Mais isso não é segredo.
Tente agora espalhar,
Que criança gosta mesmo é de brincar.
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Escola Municipal Jadir Dutra de Souza
Diretora: Célia Marcia Rossi de Faria
E-mail: jadir.dutra@londrina.pr.gov.br
Fone: 3337-0299
Professor coordenador do trabalhos: Lucélia Goveia
Membros da Comissão Julgadora: Allan Alberto Moura, Alzira P. da Silva Pugin e
Rosana Maria Ferreira Fontes.
Texto Equipe
Kaio Yudi Takaesu - 11 anos série 5°ano
Izabella Eugenio Rodrigues - 11 anos série 5° ano
Mariane Lima de Souza - 10 anos série 5° ano
Ana Carolina Mendes Martinelli - 11 anos série 5° ano
Professor orientador: Lucélia Gouveia

Uma escola melhorada
Nossa proposta para pazearmos nossa escola Jadir Dutra de Souza, é que
tenha diálogo entre os alunos, que aumente o número de amizade entre eles. E
cada vez menos violência na escola.
E para podermos pazear na escola temos que realizar ações de bondade,
amizade e amor ao próximo, não fazer coisas ruins, como: bullying com os
colegas ou até bater no amigo, isso são atos ruins para se fazer. Mas o futuro da
nossa escola é que em nossa escola tenha bondade e amizade com os colegas,
mesmo se é gordo, magro ou até feio.
Porque, o que importa é que em nossa escola tenha bastante paz e amizade
entre os alunos.
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Desenho Equipe
Maria Vitória Uhlmann Barbosa - 9 anos série 3° ano
Rafaela Carolyna Bugliani dos Santos - 9 anos série 3° ano
Marcela Lopes Toledo - 9 anos série 3° ano
Jheniffer Vitória Mendes da Silva - 9 anos série 3° ano
Professor orientador: Rosana Maria Ferreira Fontes
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ESCOLAS ESTADUAIS
TEXTOS E DESENHOS DOS ALUNOS, PAIS E EDUCADORES

Colégio Estadual Cap. Euzébio Barbosa de Menezes
Diretora: Meire de Fátima Terrazon Manoel
E-mail da Escola: idaeuzebiomenezes@seed.pr.gov.br
Fone: (43) 3398-9135
Professor coordenador dos trabalhos: Marlene Pizzaia de Carvalho
Membros da comissão julgadora: Jane Inglês Medeiros, Ilka Merbach e Maria José
de Oliveira.
Texto Equipe
Rafael Alves de Oliveira - 12 anos série 6º ano A
Rafael Fernando Rocha Ribeiro - 11 anos série 6º ano A
Daniele Fabisak Gonçalves - 11 anos série 6º ano A
Rafaela Luiza Balduino - 11 anos Série 6º ano A
Professora orientadora da equipe: Marlene Pizzaia de Carvalho

Cultura de paz
Temos que aprender a viver juntos, em nossa comunidade escolar, respeitando
as nossas diferenças. Incentivar valores e atitudes de não violência, autonomia,
responsabilidade, cooperação e criatividade. Ajudar nossos colegas a encontrar
soluções para resolverem seus conflitos e termos um aprendizado com
compreensão e diálogo.
Aprendemos na escola a ter mais responsabilidade, organização, normas e
limites para ter uma convivência com maior paz e harmonia, e assim combatermos
diferentes formas de discriminação, assim como o bullyng.
Então, não discrimine ninguém, sendo pela cor da pele, pela cor do cabelo,
pelas roupas etc. Jamais tenha nenhum tipo de preconceito, seja na escola, na
rua, ou em casa. Você com certeza não gostaria de sofrer bullyng.
Devemos, assim, prevenir todo e qualquer tipo de conflito em nosso dia a dia,
e com isso crescerá a paz em nosso cotidiano, e assim unirá as pessoas, que
conviverão em harmonia e respeito uns com os outros e dessa forma teremos
mais paz.
Para isso é preciso ter educação em todos os momentos, e todos os dias e, para
conseguir uma cultura de paz devemos colocar esse conselho em prática.
É preciso ter respeito ao próximo, e isso deve envolver estudantes, mulheres e
homens de todas as idades para termos a paz e harmonia em nossa vida.
Capacitar os estudantes a construírem com seus colegas as suas próprias ideias
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de paz para aprender a viver juntos, e assim respeitar as diferenças
Sabemos que não podemos brigar na casa ou na escola, e sim praticar atitudes
de amor e solidariedade.

Desenho Equipe
Diovanna Mikaela Gonçalves Amorim - 13 anos série 8º ano A
Maria Clara Leite Esteves - 13 anos série 8º ano A
Maria Eduarda Grecco de Paulo - 13 anos série 8º ano A
Fernanda Disner de Oliveira - 13 anos série 8º ano A
Professora orientador: Fabiana Aparecida Marques Duarte
Relato de experiência
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Professor Relator: Marlene Pizzaia de Carvalho

Os alunos do Ensino Fundamental das séries finais do Colégio Estadual Cap.
Euzébio Barbosa de Menezes participaram das atividades propostas a partir da
leitura de textos sobre a “Cultura de paz”.
Produziram os textos com dedicação e empenho. Os textos foram escolhidos
após leitura e análise de outros professores.
A escola tem participado deste evento há vários anos e este projeto tem
contribuído para melhorar a produção escrita dos alunos, que têm participado
junto com suas famílias da noite de autógrafos no Shopping Catuai.
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Colégio Estadual Thiago Terra
Diretora: Maria Angela Leite
E-mail da Escola: ldathiagoterra@seed.pr.gov.br
Fone: 43.3341-4622
Professor coordenador dos trabalhos: Simone Luciana Gomes
Membros da comissão julgadora: Roseli Galhano da Silva, Solange Maria de Oliveira,
Vanusa Fogaça de Freitas Prado
Texto Equipe
Dyonathan Kalleu Domingues Rezende - 12 anos série: 7º ano
Eduardo Adolfo dos Santos - 12 anos série: 7º ano
Gustavo Novaes Silva - 13 anos série: 7º ano
Wesley Junior de Oliveira - 13 anos série: 7º ano
Professor orientador: Simone Luciana Gomes

Mudando a Escola
A escola é um lugar que todo mundo deveria ter respeito um pelo outro.
É um ambiente público que precisa ser conservado, não devemos riscar as
carteiras, escrever nas paredes, estragar as cortinas, temos que deixar os
banheiros limpos, não deixar torneiras ligadas, tudo isso são atitudes simples
que só dependem de nós. Então não custa colaborar e ter consciência de que
devemos cuidar e respeitar esse ambiente, pensando nos próximos estudantes
que frequentarão o colégio. Deveríamos promover a paz na escola e buscar
resolver todos os conflitos através do diálogo e nunca partir para a agressão
física.
Na escola, os alunos deveriam ter cuidado e respeito com todos, os amigos, os
professores, pedagogos, diretores, cozinheiras, pessoal da limpeza e também
com as pessoas que ficam no recreio, cuidando para evitar brigas, bullying e
outras situações.
Muitas pessoas acham que o bullying é uma coisa qualquer, mas é uma coisa
muito séria, as pessoas ficam magoando as outras com palavras ofensivas.
O bullying é um assunto grave, afinal quem sofre nunca esquece, é algo que não
podemos praticar de forma alguma, seja na escola ou na rua, alguns de nós já
passamos por isso e ver nossos amigos sofrerem é muito triste. Todo mundo fala
sobre o problema, mas parece que está difícil resolver. Ninguém tem o direito
de magoar as pessoas com palavras ofensivas, brincadeiras inadequadas e até
mesmo apelidos horríveis.
Nossa ideia é que precisamos continuar lutando para que algo tão ruim não
continue acontecendo em nossa comunidade escolar, temos que mudar isso na
sociedade e a principal maneira é através do diálogo. Uma boa conversa muda
qualquer situação.
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Desenho Equipe
Maria Luiza de Lima Gomes Vaz - 12 anos série: 7º ano
Mariana Bispo Gonçalves - 12 anos série: 7º ano
Pamela Fernanda Pires de Souza - 13 anos série: 7º ano
Vitória Rafaela de Assunção Leme - 13 anos série: 7º ano
Professora orientadora: Simone Luciana Gomes
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Relato de experiência
Professora Relatora: Simone Luciana Gomes

Participamos do evento há alguns anos e a cada livro uma nova alegria em
colaborar com a Cultura de Paz no ambiente escolar, promovendo a reflexão e o
desenvolvimento de ações que promovam um ambiente pacífico onde estamos
inseridos.
Desde o início do ano trabalho o tema no intuito de conscientizar coletivamente
os educandos sobre a importância de cada um neste processo, conhecemos
os resultados do projeto na vida dos educandos, o qual promove autoestima,
empatia e tolerância, o que resulta numa mudança comportamental.
A família participou por meio de debates realizados em casa e trazidos para
serem discutidos em sala, reafirmando a importância dos relacionamentos e
atitudes saudáveis no cotidiano.
Para selecionar os trabalhos a comissão julgadora realizou leitura e escolheu
uma produção por sala. Nas participações anteriores os textos e desenhos dos
alunos foram selecionados o que reafirma o compromisso da instituição com o
Projeto (livro).
Quanto à entrega realizada na Prefeitura temos o problema do espaço, o evento
é grandioso e necessita de um espaço amplo e mais acolhedor. No Shopping
Catuai nos deparamos com o agravante da dificuldade de locomoção, por parte
das famílias carentes que não comparecem.
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Colégio Estadual Professora Maria Helena Davatz
Diretor: João Armando Piedade
E-Mail da Escola: celerroville@yahoo.com.br
fone: (43) 3398-2037
WhatsApp: 43 98068123
Professor coordenador dos trabalhos: Claudineia Emanuele de Oliveira
Membros da comissão julgadora: Priscila Mansur, Cleverson Silva.
Texto de Professor
Claudinéia Emanuele de Oliveira

A educação para paz entre a escola e seus agentes.
A escola é o espaço do conhecimento, da convivência entre seus agentes e
principalmente da troca das informações seja ela no âmbito científico, quanto
das situações cotidianas. É nela que é o indivíduo passa a colocar em prática
noções sobre regras, de coletividade e de respeito ao próximo.
O grande desafio da atualidade é mediar os conflitos existes dentro da escola,
pois vivemos em um mundo onde a noção de bem comum está se perdendo.
Em um mundo cada vez mais tecnológico, onde as relações tornam-se cada vez
mais distantes, frias e permeadas pela mudança de valores familiares e sociais,
os agentes que compõem o chão da escola (alunos, professores, funcionários)
se veem mergulhados em situações que gera a violência escolar.
Com certa frequência, vemos notícias sendo veiculadas, relatando casos de
violência contra professores e alunos, a questão do bullying cada vez mais
presente dentro das escolas, vários outros modelos de abuso e agressão que
ocorrem contra a comunidade escolar. Esses atos levam a uma desestabilização
do cotidiano escolar como vimos no colégio da cidade de Marina SP.
É preciso resgatar a cultura de paz dentro das escolas, despertando o sentimento
de bem comum em nossos alunos, tornando-os agentes participativos e
conscientes na elaboração das regras de convivência nas escolas, promover a
resolução de impasses que surjam discutindo e procurar soluções em conjunto
com os mesmos.
Uma escola em que a comunidade seja envolvida nas tomadas de decisões que
rege o cotidiano tem grandes chances de que esses conflitos sejam superados.
Promover ciclos de palestras, eventos de convivência dentro da instituição,
aproximará escola e comunidade, professores e alunos, possibilitando assim a
construção de valores humanos nas relações sociais, culturais e históricas entre
todos.
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Desenho Equipe
Estefany Ferreira dos Santos - 12 anos série 6º ano
Bianca Eduarda Batista de Souza - 12 anos série 6º ano
Giovana Lima de Jesus Lopes - 11 anos série 6º ano
Maria Eduarda Batista de Souza - 11 anos série 6º ano
Professora orientadora: Claudinéia Emanuele de Oliveira
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Colégio Estadual Professora Vani Ruiz Viessi
Diretora: Cintia Bittencourt Ciccotti
E-mail da Escola: ldavaniruiz@seed.pr.gov.br
Fone: (43) 3341-2590
WhatsApp: 99957-1933
Texto de Professor
Janaina Neves

Contribuições das práticas restaurativas no ambiente escolar
As práticas restaurativas são fundamentais para as relações humanas. A
expressão “Restaurar” nos remete a “recuperar, consertar, pôr em bom estado”.
Assim como em qualquer instância social, o ambiente escolar não está livre
de tais conflitos. Muitas vezes, os conflitos (por motivos banais ) são gerados
devido ao senso de (in) justiça e essa sensação causa descontentamento. Diante
disso, é imprescindível a prática do diálogo, onde oportuniza-se o relato do fato
ocorrido e gera-se justiça, pois garante-se a ambas as partes envolvidas o “lugar
de fala” , ou seja, oportuniza-se compreender os motivos das ações de ambos.
Essa prática é oportunizada pelas práticas restaurativas, que “recuperam” as
relações.
Cabe a cada facilitador (no caso os educadores) mediar as situações
coerentemente (de maneira imparcial). Dessa maneira, é possível resgatar
valores nitidamente escassos nas relações humanas causadores de
comportamentos geradores de conflitos. Comportamentos esses frutos da nossa
saúde emocional, a qual é constantemente atacada por sentimentos negativos
como: tristeza, ira, revolta, frustração... produzidos cotidianamente, através de
experiências que muitas vezes nos remetem a reproduzir atitudes negativas (as
quais condenamos nas pessoas) que nos tiram a paz de espírito, tão necessária
à convivência harmoniosa e, consequentemente geram conflitos.
Toda ação gera uma reação: violência gera violência, gentileza gera gentileza (...)
precisamos repensar nossas atitudes, melhorar nossa conduta a fim de pacificar
nossas relações. Para isso, precisamos ser restaurados. Quanto às crianças,
seguem exemplos, daí a importância de conviverem num ambiente dotado
de bons exemplos, pois são reprodutoras de comportamentos, receptoras,
carismáticas.... através delas, alcançaremos o mundo! Um mundo: “restaurado,
recuperado, consertado, em bom estado”, como todo ser humano merece!
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CEEBJA Professor Manoel Machado
Diretora: Ivoneide Aparecida Parra
E-mail: ldaceebjamanoelmachado@seed.pr.gov.br
Fone: (43) 3315 7676
Professor coordenador dos trabalhos: Anisia Vieira de Oliveira
Membros da comissão julgadora: Maria de Lourdes Susigam Souza, Eliana Sermidi
de Freitas e Tania Regina Alves.
Texto Equipe
Welington Freitas da Silva - 31 anos série EJA - Ensino Fundamental
Adidir Nunes Pereira - 60 anos série EJA - Ensino Fundamental
Maikon Severiano - 27 anos série EJA - Ensino Fundamental
Roger Fernando Ribeiro de Lima - 28 anos série EJA - Ensino Fundamental
Professor orientador: Anisia Vieira de Oliveira

Pazeando
Pazeando fala da globalização social em busca da paz, harmonia e das
práticas restaurativas. Com base na justiça e proposta para trazer paz entre
as comunidades escolares, com amor, solidariedade e respeito às diferenças,
sejam elas quais forem. Igualdade social, alegria e esperança para jovens e
crianças, e para todos aqueles que contribuem com a educação do nosso país
e do mundo. Uma reconstrução através do carinho e da liberdade em promover
ações para construir um mundo contrário à violência: social, racial, espiritual,
sexual, moral e tantas outras.
Com foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável construiremos um
mundo com mais aceitação às diferenças e culturas. Iremos nos tornar cidadãos
pacifistas ajudando a estabelecer a paz e a harmonia em nossas comunidades
e dentro das nossas escolas. Vamos pazear. Juntos buscaremos propostas
para educarmos ainda mais os nossos alunos da rede pública e particular do
município e estado.
Não devemos fechar os olhos diante das consequências sofridas. Há mortes
e tragédias acontecendo neste exato momento por conta das diferenças e do
preconceito, pela falta de ensinarmos com mais amor, integração e diálogo.
Vamos em busca de igualdade social, pelo estudo ético que envolve o direito de
ir e vir de todo cidadão, o direto de escolha e aceitação pelo que somos e o que
as outras pessoas são.
Professores, pais, alunos e toda comunidade, vamos de mãos dadas e com
responsabilidade ensinar a prática do respeito entre os povos e nações.
Propostas como: lutar pelas causas justas e de direito, mais merendas, mais
alunos nas escolas, mais jovens praticando esportes e cada vez menos crianças
passando fome, desnutridas e menos jovens na criminalidade, enfim melhor
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qualidade de vida.
Diante disso, vamos pazear para que a arma em nossas mãos seja uma
educação de qualidade e um planeta sustentável para restaurar a prática da
harmonia e da paz. Vamos nos socializar, acreditar na força do diálogo. Quem
se fecha ao diálogo luta contra seus próprios sentimentos. Temos o poder de
mudarmos o mundo. É possível pensarmos em muitas soluções para definirmos
o futuro. Devemos repensar. O problema pede mudanças. A vida pede respeito
e o fim da violência. A vida pede por mais educação, integridade moral dos
direitos humanos, desenvolvimento social, respeito e igualdade à diversidade
entre homens e mulheres, mais liberdade de expressão. Vamos lutar contra
o preconceito e buscar o respeito entre todos, a começar pela administração
pública priorizando a construção de escolas e não de presídios. Solte sua voz!
Busque a paz e a harmonia.
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PEL II Desenho Equipe
Ronan Romeiro Vidigal - 30 ano série EJA - Ensino Fundamental
Rogério Oliveira da Silva - 26 anos série EJA - Ensino Fundamental
Fernando da Costa Pacheco - 30 anos série EJA - Ensino Fundamental
Sérgio Carlos dos Santos - 50 anos série EJA - Ensino Fundamental
Professor orientador: Anisia Vieira de Oliveira
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PEL I Desenho Equipe
Adelson Francisco - 62 anos série EJA - Ensino Fundamental
Vagner Rosa de Lima - 34 anos série EJA - Ensino Fundamental
Fabiano Paulino da Silva - 31 anos série EJA - Ensino Fundamental
Erasmo Zambrin - 33 anos Série EJA - Ensino Fundamental
Professor orientador: Anisia Vieira de Oliveira
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ESCOLAS PARTICULARES
TEXTOS E DESENHOS DOS ALUNOS, PAIS E EDUCADORES

Colégio Interativa
Diretores: Jane da Cunha Martins e Maria Martins Escaraboto
E-Mail da Escola: monica@interativalondrina.com.br
Fone: 43 3376-8500
Professor coordenador dos trabalhos: Mônica Gisele Custódio
Membros da comissão julgadora: Juliana Fogaça Sanches, Patrícia de Jesus Romeu
e Rosa Maria de Araujo Lima.
Texto Equipe
Gabriel de Melo Kubiça - 16 anos série 2ª série do Ensino Médio
Matheus Sanches Guedes - 16 anos série 2ª série do Ensino Médio
Arthur Gavioli de Paula - 16 anos série 2ª série do Ensino Médio
Professor orientador: Caio Vítor Marques Miranda

E se?
E se as estrelas escrevessem poesia?
O quão atípicas seriam suas sinestesias?
E o mundo, as leriam?
Entenderíamos significados abstratos?
E se a bandeira ficasse estática?
“Liberté, égalité, fraternité!”
A sociedade continuaria apática?
Gritaríamos por “Moralité”?
E se o vento parasse de oscilar?
As palavras deixariam de florir?
O arado continuaria a cindir?
Falaríamos preparados para partir?
E se os raios deixassem de soar?
Os insetos iriam se incomodar?
Estaríamos, enfim, livres para voar?
Ou prontos para nossas asas, lapidar?
E se deixássemos de odiar?
Pararíamos de dominar?
A linha tênue do mundo, se agravaria?
Seria isso uma grande utopia?
E se... ah, e se.
E se não tivéssemos medo?

104 | Livro Londrina Pazeando 2019

O que faríamos a respeito?
E se Rousseau estivesse certo?
E a paz fosse um edito?
Confesso que sinto falta do antedito
O ódio humano é mesmo incerto?
E é com você que falo, andarilho.
Somos os cabelos de Malala;
A loucura de Picasso;
A metafísica de Schweitzer;
O medo de Gorbachev
A faca de Corday;
A ênfase e tudo.
Somos os filhos da revolução.
Texto de Professor
Keila Fontoura Ramiro

Ando pelo mundo prestando atenção em paz
“É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir’, a bela letra de
Almir Sater muito bem traduz duas questões fundamentais para a vida: a paz
e o florir. Na canção, a chuva está para o florir, assim como a paz está para o
sorrir. Sem “a paz que excede todo entendimento”, numa perspectiva bíblica, a
vida não sorri, ela apenas existe sem a plenitude que todo ser humano deveria
ter o privilégio de alcançar. O de sorrir sinceramente diante das coisas boas, de
sorrir até mesmo dos erros cometidos e com eles aprender. A paz traz a leveza
sustentável de que tanto precisamos. Sim, pois a vida já anda suficientemente
pesada e cinza.
Se nós, na maior parte dos momentos, floríssemos cheiros e cores, deixaríamos
a vida mais colorida, e, certamente em nossos caminhos nossas marcas de paz
estariam registradas tal qual grafites cheios de cor em muro cinza. Como não
chamar a atenção? Como não notar? Acredito piamente que a paz deixa suas
marcas, suas mensagens. Quem não se lembra de um momento tempestuoso
em que ouviu de alguém palavras de paz. Palavras que acalentaram o coração
cansado de guerra e fizeram adormecer o espírito inquieto trazendo paz.
A paz abarca muitas dimensões, alguém em paz sorri, respeita o outro, cuida
do seu entorno – do meio ambiente, das pessoas, dos animais -. Por onde quer
que vá, faz crescer e florir quem está perto. Por qualquer lugar que vá, deixa
a certeza de que foi agradável e colorido o momento. A paz exala o delicioso
sabor da vida. E isso vem de dentro pra fora e não pode ser comprado por
dinheiro algum. Tenhamos paz, sejamos paz, andemos pelo mundo pazeando
e colorindo a vida de quem passa por nós. A vida é passageira, mas as marcas
de paz que podemos deixar podem ser eternas. Pazeemos por aí, para que
possamos florescer.
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Desenho Equipe
Manuela de Andrade Petrilo - 10 anos série 5º ano TA
Mariana Guergoleti Zandonai - 09 anos série 5º ano TA
Gabriela Kurylo Villas Boas - 09 anos série 5º ano TA
Professor orientador: Viviane Aparecida Alexandrino Texto de Pai (ou responsável)
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Rodrigo Fontoura Massi, pai dos alunos José Pedro Rodrigues Massi 7º ano MA e João
Lucas Rodrigues Massi 3º ano MA.

Novas Atitudes e não a antigos-novos discursos.
Com a história de uma cidade se aprende para desenvolvimento um novo
futuro. O que mais assistimos na mídia são notícias sobre violência em toda
dimensão humana, do útero materno à velhice. Selvageria praticada pelo estado
e município, que digam os professores e funcionários da saúde. A população
precisando mendigar políticas públicas de boa qualidade, na saúde, na
educação e na segurança, chegando à sociedade civil organizada. Brutalidades
nas famílias que perdem a meta de respeito, segurança e união, valores de
base de uma sociedade saudável. Respeito, palavra escassa em nossos dias! A
sociedade precisa urgentemente readquiri-lo como conceito e condição, lançar
um “novo olhar” no “outro como um ser sagrado”, não digo sagrado do ponto de
vista religioso, mas de uma perspectiva de ser igual a mim e a você, de mesma
essência e dimensão humana.
A sociedade precisa ser motivada, de forma individual, a agir de modo diferente,
com mudanças de paradigmas, fundamentadas na ética e na moral, para
encontrarmos à paz, tendo cada ser respeitado em sua individual dignidade.
Se alguém desrespeitá-lo, coloque o respeito, tratar bem a quem lhe trata mal, é
sinal de sabedoria com a existência, fazer o outro igual a você é reconhecer seu
próprio desacato, significa plantar a paz. A era digital nos proporciona a cada
dia a busca de novos ápices, conquistar milhares de amigos hoje chamados
de “seguidores”, mas não nos incentiva a dar uma simples saudação de “bom
dia” para alguém com quem cruzamos na rua a todos os dias. A construção da
serenidade nas relações nasce de dentro para fora, nossa cidade precisa de
pessoas que ensinem sobre sentir, instruam sobre refletir, estimulem o poder
de decidir e permitam o outro a agir respeitando-o em todos os seus direitos. A
verdadeira PAZ acontecerá conforme formos empáticos e solidários, aparecerá
na medida que educarmos as pessoas em uma dimensão integral, dentro de
uma educação que afete corações e mentes. Ser um bom aluno, pai ou uma boa
mãe, bons filhos, empregados, patrões, ser uma pessoa melhor, não depende
somente de melhorar uma condição social, pois se assim considerarmos,
apequenamos tudo que já neste texto foi escrito, ser bom em se fazer presença
concreta na vida do outro. Infelizmente ainda falamos demais e agimos de menos,
comprovamos esta afirmação abrindo as redes sociais, onde o nosso humano
perde o entusiasmo pelo “con-tato”, com o outro, troncando injustamente a
presença física por uma tela de computador, ou de celular, por variados tipos de
drogas, ilícitas quanto as lícitas. Remédios milagrosos vendidos em drogarias,
disfarçados de “Cuidado para com o Outro”. Que seja esta a meta de toda
sociedade londrinense: sim a “novas atitudes” e não a antigos-novos discursos.
É urgente a busca da paz... paz em nossas diferenças, em nossas mazelas e
em nossas alegrias, mudando enfim os antigos paradigmas, para um novo e
verdadeiro encontro com minha e a sua paz.
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C.E.I. Estrelinha Mágica
Diretora: Clauseli Gava Cavalari
E-mail da Escola: escolaestrelinhamagica@gmail.com
Fone: 3329-4529		
WhatsApp: (43) 99957-2976
Professor coordenador dos trabalhos: Janice Gesuatto
Membros da comissão julgadora: Janice Gesuatto, Laryssa Carolyne Urata e
Roselene Medeiros Ferro
Texto de Pai (ou responsável)
Regina Rodrigues

A Importância da Paz no Mundo
Tudo começa na família com uma melhor comunicação, ensinando os filhos a
respeitarem as diferenças, seja qual forem. O diferente pode causar briga, o
modo de se vestir, o jeito de falar, a cor da pele, a religião, futebol, política. Cabe
a cada um saber conviver com isto, sem julgamentos, pois temos pensamentos
diferentes e por isso necessitamos valorizar o que o outro tem para ensinar, isso
não significa que é obrigado a aceitar. Vejo que a falta de respeito ao próximo é
um dos maiores causadores de conflitos.
A importância da paz reflete em muitos aspectos do nosso dia-a-dia, na escola,
na religião, política e participação social.
Dependemos muito da transparência dos governantes, proporcionar o que
precisamos em hospitais, escolas, gerar empregos, capacitar os jovens,
proteger as florestas, fornecer água limpa, eliminar a fome, acabar com as
guerras. Vivendo bem teremos paz, sem corrupção, violência e que a igualdade
prevaleça em nossa sociedade.
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Desenho Equipe
David Betin Schulze - 05 anos série P4
Julia Miyamoto Bergamo - 04 anos série P4
Manuela Augusto de Lima Fiorini - 04 anos série P4
Otávio Donã - 04 anos série P4
Professor orientador: Janaina Gema Pinetti Cavalcante
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Texto de Professor
Maria Terezinha Figueiredo dos Santos

Desejo de Paz
Do latim PAX, a paz é um estado de espírito almejado por todos os povos: desde
os monges budistas aos sofridos moradores que residem na faixa de Gaza em
meio à guerra e veem nessa mesma palavra, a esperança de um mundo melhor.
Em nosso meio como professores para além da educação o amor e a paz são os
grandes tesouros que podemos deixar para os alunos. E, no entanto, engana-se
quem acredita que para isso é necessário um esforço um esforço desmedido.
Na realidade, são pequenos atos diários de cuidados, conselhos, um abraço, a
aula preparada com carinho e a retificação em sala de aula de que a violência
não é caminho, que alimentam no coração dos estudantes a valorização da paz.
Na caótica sociedade atual ver colegas (alunos e professores) que se respeitam,
conseguem conversar educadamente, independentemente de suas escolhas e
diferentes bagagens pessoais, é o que nos faz crer que estamos no caminho
certo.
Buscar a paz é buscar ser feliz consigo e com o outro, portanto que sejamos
semeadores da paz em nossa família, em nossos amigos e, principalmente, em
nossas escolas, pois dessa árvore os frutos são doces e a colheita abundante.
Relato de Experiência
Professor Relator: Roselene Medeiros Ferro

A Saúde do Nosso Planeta
O primeiro bimestre de 2019 a escola e família trabalharam juntas com
atividades específicas desenvolvendo no aluno sentimentos, conscientização e
compromisso em relação aos cuidados que devemos ter para a preservação do
nosso planeta em relação às atitudes dos seres humanos com o meio ambiente.
Na sala de aula no momento da roda de conversa e contação de história os
professores trabalharam temas sobre os conteúdos abordados, os alunos
também assistiram filmes que agregaram mais conhecimentos, várias oficinas
foram desenvolvidas e alunos e professores confeccionaram as lixeiras para
separar o lixo da escola, principalmente no horário de lanche. Os pais foram
convidados a participarem de todo projeto desenvolvido e houve uma ótima
parceria entre família e escola e quem mais ganhou foi o aluno que, desde
pequeno levará com ele este aprendizado que deverá ser colocado em prática
todos os dias e repassados para outros amiguinhos e familiares.
Escola e Família atingiram os objetivos propostos e continuaremos lutando para
a saúde do nosso planeta.
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Escola Máxima
Diretora: Clauseli Gava Cavalari
E-Mail da escola: escolamaxima280@gmail.com
Fone: 3321-6252		
WhatsApp: (43) 99957-2976
Professor coordenador dos trabalhos: Janice Gesuatto
Membros da comissão julgadora: Ariana Santos Lopes Moreno, Claudinéia Morais
dos Santos, Kerlly Fernandes Tasselli.
Texto Equipe
Gustavo Sanches Baggio - 08 anos série 3º ano
Larissa Bueno Martins - 06 anos série 2º ano
Laura Mariano Dias - 07 anos série 3º ano
Yasmin Steffan Oliveira - 06 anos série 2º ano
Professor orientador: Ariana Santos Lopes Moreno

A PAZ
“A paz para nós significa união, amor, harmonia, alegria e estar junto com a
nossa família. Ter paz começa dentro de nós, para depois ajudar o próximo. Não
machucar nem um ser vivo respeitando o direito de cada um. Cuidar do planeta,
não jogando lixo no mar, ou em qualquer lugar.
Se cada um ajudar e fazer a sua parte, teremos um mundo melhor e lutar pelo
bem de todos, vivemos sempre juntos sem guerras.
Para todos viverem em paz precisamos tomar atitudes boas, compartilhar o que
temos com pessoas que não tem nada.
Só assim teremos a verdadeira paz!”
Texto de Professor
Ariana Santos Lopes Moreno

“Vivemos em uma época muito turbulenta, com rumores de guerra, fome,
catástrofes naturais e muitas tragédias já anunciadas. Em todos esses
acontecimentos podemos perceber o quanto a humanidade pode mudar e
evoluir, penso que a maior evolução do homem é o amor e respeito ao seu
semelhante.
Em tempos de evolução tecnológica, os homens cada vez mais interagindo em
todos os lugares da terra através da mídia e internet, parece cada vez mais
distantes e isolados em busca de paz.
A paz com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo é que todos procuram,
por isso precisamos mais do que nunca amar mais, respeitar mais e nos
ajudarmos esquecendo nossas diferenças sociais, econômicas e culturais.
Só assim viveremos a paz que todos procuram, teremos menos violência contra
a mulher, menos bullying, catástrofes naturais e tragédias nas escolas. Somente
o amor e a paz podem mudar o mundo em um lugar melhor para nós e nossa
geração futura.”
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Desenho Equipe
Adryan Emanuel Rocha Tomé - 06 anos série 1º ano
Davi Locatelli de Souza - 06 anos série 2º ano
Kauan Willian de Oliveira - 06 anos série 1º ano
Michelly Oslick do Prado - 08 anos série 3º ano
Professor orientador: Marcely Silvério de Souza
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Texto de Pai (ou responsável)
Laiz Gonçalves Parra Morandi

Embarque para a Paz
A paz é mesmo um trem almejado, desgovernado, descarrilado.
Quanto mais perseguimos a paz, mais nos dirigimos ao ódio e a discórdia, pois
a paz individual é por vezes conflituosa ao bem-estar de outras pessoas.
A paz mundial é utópica?
A paz é o alimento para o faminto, a justiça para o agredido, a saúde para o
doente.
Para que alcancemos a paz em nível geral, é importante pensarmos na
necessidade de todos, é imprescindível que respeitemos a trajetória, os ideais e
interesses de cada um, que amemos uns aos outros e que sejamos solidários.
Rogo a todos que embarquem nesse trem desgovernado e que o dirijam a um
mundo onde a paz se faz possível e duradoura e onde a tolerância e o respeito
são leis a serem seguidas.
Texto de relato de experiência
Professor relator: Janice Gesuatto

PAZ
Alcançar a verdadeira paz começa dentro de nós.
Devemos estar em paz e harmonia conosco para compartilharmos com o nosso
próximo. Começamos o ano letivo de 2019 abordando Escola e Família o tema
“A importância do círculo de construção da Paz.”, houve bastante envolvimento
da família, troca de experiências para que os alunos realmente fossem
conscientizados, praticassem o verdadeiro sentido da paz e assumissem o
compromisso de compartilhar com outras pessoas tudo que aprenderam.
Foi muito gratificante a interação entre os alunos de idades e turmas diferentes
pois juntos construíram vários textos, desenhos e compartilharam vivências
no dia-a-dia, assistiram vídeos, apresentaram teatro uns para os outros
compartilhando, alertando e conscientizando sobre o verdadeiro sentido da
paz, os pais colaboraram bastante para que os objetivos fossem alcançados,
produziram junto com os alunos e individualmente textos que foram lidos
e interpretados pela escola e alunos. Nós, seres humanos, precisamos de
momentos como esse para refletirmos sobre o que estamos individualmente
fazendo para promover a paz dentro de nós, na nossa família, no nosso trabalho
e em todo ambiente que frequentamos.
Poder fazer parte deste aprendizado com os nossos alunos e família é sempre
muito valioso e gratificante, pois é na escola que aprendemos tudo que levaremos
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de lição para nossas vidas.

Escola Educacional MAF
Diretora: Maria Antônia Fantaussi
E-mail da Escola: educacional@sercomtel.com.br
Fone: 33418239		
WhatsApp: 999928239
Professor coordenador dos trabalhos: Alexandra Ferreira Godinho
Membros da comissão julgadora: Karlla Janaina Fantaussi Leiroz e Helen de Lima
Teixeira
Texto Equipe
Samuel Vailões Ferreira - 14 anos série 9º ano
Isabel Navas Ninho Gimenez - 14 anos série 9ºano
Júlia Ferreira Martinez - 14 anos série 9º ano
Maria Clara Tajima - 13 anos série 9º ano
Professor orientador: Alexandra Ferreira Godinho

Semeando a PAZ no ambiente escolar.
O ambiente escolar é o lugar onde a gente passa anos plantando as sementes,
para lá na frente colhermos os frutos de tudo aquilo que plantamos. Esse
ambiente que nos dá a oportunidade de melhorarmos a cada dia. Mas deve ser
respeitado e cabe a nós garantirmos a paz dentro dele.
A paz nas escolas não é apenas viver em um ambiente agradável. Vai desde ter
uma boa relação com colegas de classe e professores, até lidar com bullying ou
brincadeiras que causam problemas emocionais.
Caso o bullying venha a ocorrer, que as ocorrências sejam resolvidas de uma
forma em que a pessoa ofendida se sinta acolhida e o agressor entenda que
seu ato tem consequências negativas e que também tenha um espaço para
trabalhar suas atitudes e compreender que existem caminhos diferentes.
Como pazear na comunidade escolar? Isso pode levar tempo, e é preciso a
colaboração de todos. É necessária a conscientização, principalmente através
de diálogos. Para promovermos a paz, devemos contar com a colaboração
dos alunos dentro do ambiente escolar. Somos todos iguais diante dos nossos
deveres e direitos. Na escola o legado de paz faz parte da nossa formação para
um futuro melhor. Tudo isso para uma melhor convivência, com maior aceitação
e compreensão de assuntos complexos, tornando o ambiente escolar além de
um local agradável um espaço de formação.
E que no futuro, as próximas gerações também possam ser melhores em função
da educação e formação que tiveram.
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Desenho Equipe
Ana Ayesha Marques Bonetto - 10 anos série 5º ano
Valentina Basso e Petrolini Rodrigues - 10 anos série 5º ano
Aline Sanches Garbosa - 10 anos série 5ºano
Enzo Igarashi Volpato - 10 anos série 5º ano
Professor orientador: Alexandra Ferreira Godinho
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Escola Premier
Diretora: Maria Augusta Sanches Rossini
E-mail da Escola: secretaria@escolapremier.com.br
Fone: (43)3338-9607
WhatsApp: (43)9993-1624
Professor coordenador dos trabalhos: Juliana Souza Coelho
Membros da comissão julgadora: Juliana Souza Coelho, Janaina de Mello Moraes e
Maria Augusta Sanches Rossini.
Texto Equipe
Thaisa Modesto de Oliveira - 10 anos série 5° ano
Laura Chiréia Medeiros - 10 anos série 5° ano
Isabella Malone - 09 anos série 5° ano
Professor orientador: Janaina de Mello Moraes

A escola ideal
O mundo necessita de paz e amor. Desde cedo, nas escolas, as crianças
precisam aprender a respeitar, só assim o mundo vai mudar. As escolas
são um dos primeiros exemplos da criança, por isso, exigem respeito, paz
comportamento adequado e educação.
Nas escolas desde pequenos as crianças aprendem a dividir, ajudar, não mentir
e respeitar. São esses atos que quando a criança cresce fazem dela um bom
cidadão. Um ato que contribuiu para haver paz é a empatia, ou seja, se colocar
no lugar do outro para saber o que a pessoa está sentindo.
Ocorre muito bullying nas escolas. Os professores têm o papel de mostrar que
os alunos não precisam ter medo de falar o que está acontecendo. Geralmente
o bullying acontece porque falta respeito, mas você não é igual a mim e eu
não sou igual a você, nós devemos respeitar as diferenças. Respeitando as
diferenças porque somos iguaizinhos por dentro.
Para a escola ser ideal precisa de união, paz, amor e respeito com o próximo.
Por isso, não pode ter bullying, egoísmo e discriminação.
Paz é a palavra que diz tudo, amor, justiça, união e harmonia. Devemos ter paz
e incentivar as pessoas a também respeitar.
Relato do Desenvolvimento do Projeto:

Com relação as atividades de produção de texto foram feitas por alunos do
4° e 5° ano, com orientação da professora de Língua Portuguesa e pesquisas
realizadas nos sites propostos.
As atividades de Artes foram orientadas pela professora Juliana, os alunos do
Fundamental II realizaram pesquisas nos sites propostos.
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Desenho Equipe
Lucas Rossini Bressan - 14 anos série 9° ano
Guilherme Domingos Pereira - 14 anos série 9° ano
Pedro Bombonatto Loução - 13 anos série 9° ano
Murilo de Almeida Araujo - 14 anos série 9° ano
Professor orientador: Juliana Souza Coelho
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Escola Instituto Nossa Senhora Auxiliadora
Diretora: Melina Tatiana dos Santos
E-mail da escola: lucenagiseli@gmail.com
Fone: 3254 3062
Professor coordenador dos trabalhos: Daniele de Assis Pereira
Membros da comissão julgadora: Melina Tatiana dos Santos, Giseli Ap. B. Joaquim de
Lucena e Eliéte Ap. Rasteiro M. de Andrade.
Relato de experiência
Professor Relator: Daniele de Assis Pereira

Desde o começo do ano nós professoras do terceiro ano Instituto Nossa
senhora Auxiliadora de Cambé – PR, ensino fundamental anos iniciais. estamos
trabalhando com o projeto que tem o tema Paz e Solidariedade, na disciplina de
Ensino Religioso.
O tema do projeto foi abordado em uma das aulas, onde realizamos o sorteio
para que os grupos fossem formados, realizamos uma roda de conversa e
discutimos diante ao tema “ “Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade
Escolar” e após a discussão os alunos realizaram o desenho livremente.
Os alunos estavam muito empolgados em participar da proposta, pois sabiam
que um desenho seria escolhido para participar do projeto.
Após todos os alunos desenharem colorirem os desenhos, fizemos uma
comissão julgadora composta pela equipe de diretora e coordenação pedagógica
Melina Tatiana dos Santos, Giseli A. B. J. de Lucena e Eliéte Ap. Rasteiro M.
de Andrade e assim escolhemos o desenho do grupo composto pelos alunos:
Anabella Soeiro Barreto, Arthur Real Dias, Lorena Kubacki Dela Libera e Otávio
Mazza Costa Forim.
Esse projeto auxilia muito os alunos a refletirem sobre suas atitudes na escola e
fora dela e repensar o que podemos melhorar diante disso.
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Desenho Equipe
Anabella Soeiro Barreto - 08 anos série 3º
Arthur Real Dias - 08 anos série 3º
Lorena Kubacki Dela Libera - 08 anos série 3º
Otávio Mazza Costa Forim - 08 anos série 3º
Professor orientador: Daniele de Assis Pereira
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Escola Criativa
Diretora: Karina Marçal Gaeti
E-mail da Escola: contato@escolacriativalondrina.com.br
Fone: (43) 3321-5701
WhatsApp: (43)9 9992-5701
Professor coordenador dos trabalhos: Eliane Subtil Marçal
Membros da comissão julgadora: Eliane Subtil Marçal Cargo, Karoline Cruz e Karina
Marçal Gaeti.
Texto Equipe
Felipe Camilo - 10 anos série: 5º ano
Yasmin Oliveira Bravo - 10 anos série: 5º ano
Lucas Cuellar Bocate - 10 anos série: 5º ano
Isaac Marioto - 10 anos série: 5º ano
Heloiza Antunes - 10 anos série: 5º ano
Professor orientador: Juliana Bessani

Paz na Escola
Para obter paz na escola precisamos da ajuda de todos. Não brigar, não causar
confusão, não fazer Bullying, não ofender, pense se você não gosta que te
ofendam, que te irritem, não faça isso com o outro.
Quando uma pessoa te bate, não parta para a agressão, podemos resolver
contando para um adulto mais próximo, falando a situação. Lembre-se que
primeiro, fale a sua história e outro também tem que contar a história dele, para
depois poder julgar.
A escola pode ajudar falando com os responsáveis para conversar com o aluno
que causou tudo, exemplos, orientar o aluno ir ao psicólogo se necessário.
Podemos realizar alguns projetos, passar algum filme que ajudam a pazearmos,
mais aulas de campo para aprender a consciência entre o próximo, podemos
chamar os pais para assistir teatro, ou trabalho de conscientização, assim
envolvendo a comunidade escolar.
Quando pensamos em paz, não só pensamos nas escolas, mas em toda
comunidade, para que sejamos unidos, pensando no futuro em um mundo de
paz.
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Desenho Equipe
Gustavo Picolli - 07 anos série 2º ano ensino fundamental
Erick Temporal - 07 anos série 2º ano ensino fundamental
Elias de Souza - 07 anos série 2º ano ensino fundamental
Paulo Schimidt - 07 anos série 2º ano ensino fundamental
Professor orientador: Ludmila Cardoso
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Texto de Professor
Professora Renata Monteiro

Atualmente nos noticiários, percebemos o quanto a violência tem aumentado.
Encontramos, infelizmente, muitas pessoas intolerantes e sem empatia com o
próximo, e esse processo que a sociedade vem sofrendo, reflete no ambiente
escolar. Um recente acontecimento tocou o coração dos meus alunos durante
a Roda de Conversa sobre a paz, eles se demonstraram indignados como um
aluno poderia ter batido na professora, e também relembraram outros casos
noticiados.
A conversa fluía até quando chegamos a um ponto da discussão que refletíamos
formas de como poderíamos mudar essa realidade, foi aí que uma de minhas
alunas falou: “professora, acredito que a mudança tem que partir de nós. Temos
que marcar a vida das pessoas, temos que ser iguais carimbos, marcar, só que
com amor!”.
A pequena demonstrou uma sensibilidade magnificente ao tratar da temática,
e de fato, acredito piamente em sua fala. Devemos sempre ter um olhar de
cuidado com o próximo, e nós professores, devemos ter esse olhar de cuidado
em relação às nossas crianças. A paz começa com um bom dia, um como você
está, como foi seu final de semana, é entender que o seu aluno não fez a tarefa
porque teve problemas em casa, é estar disponível para seu amigo, é saber lidar
com conflitos de forma pacífica, é ouvir e ser ouvido, é ter afeto, e demonstrar
esse afeto. Professores e alunos precisam desenvolver uma relação de parceria,
de cumplicidade, para transformarmos sonhos em realidade.
Meus alunos hoje me ensinaram que a paz inicia com uma “marquinha”, com
um afeto, com amor. Nesta semana da paz, desejo que nossas escolas sejam
espaços de transformação, de sonhos, de paz, de marcas. Que marquemos e
sejamos marcados, com muito amor!
Texto de Pai (ou responsável)
Anay Zanuto

Não se pode falar em paz sem mencionar o amor
Ser professor não é tarefa fácil, vivemos em tempos difíceis onde o respeito virou
opção, as mudanças de valores familiares, as prioridades nas famílias muitas
vezes tornaram-se outras e o foco se perdeu, gerando assim crianças ansiosas,
compradas, sem limites e que não sabem lidar com o “ser contrariado”.
Os desafios na educação ultrapassam a pedagogia, é uma luta diária buscando
ver além.. Reconhecer que cada indivíduo compõe uma história, e quando surge
uma lacuna onde nos deparamos com o desrespeito e a falta de humanidade é
preciso agir no amor.
Ser pedagogo vai muito além de seguir métodos de ensino, não é somente
ser instrumento de conhecimento, mas é também abrir caminhos para uma
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conscientização de que o respeito é um valor primordial para mantermos a paz e
que deve ser desenvolvida em toda e qualquer âmbito de convivência e a escola
faz parte deste contexto. Atingindo esse nível de respeito, os alunos percebem
que podem trocar experiências, aprender com o comportamento do outro e se
torna capaz de fazer mudanças significativas no meio em que está inserido.
A escola não pode se escorar naquilo que a família deixa de fazer, abandonar a
causa é deixar de cumprir nosso papel que é fazer a diferença na vida do outro.
Claro e há sim a necessidade de discutir as obrigações da família, isso também
é papel da escola, mas penso que muitas crianças e jovens já sentem a rejeição
dentro da própria casa, cruzar os braços diante disso seria abandoná-los mais
uma vez.
Ter um trabalho de conscientização de respeito e para a paz nas escolas não
é no intuito de não termos professores doentes, mas visando a aprendizagem,
a convivência saudável dentro e fora da escola e por consequência, teremos
crianças disciplinadas e maduras, capazes de desenvolverem sua aprendizagem
de forma plena e feliz!
Relato de experiência
Professor Relator: Karina Marçal Gaeti e Eliane Subtil Marçal

O Tema foi apresentado aos professores e aos alunos no intuito de haver
compreensão sobre a proposta do projeto. Logo de início tivemos uma grande
manifestação de interesse no tema abordado.
Trabalhamos com os alunos em sala, inicialmente tendo uma roda de conversa
sobre ter paz em todos os contextos sociais e de forma especial dentro da
escola.
Os alunos, em grupos, produziram desenhos e textos dentro da proposta
apresentada e foi surpreendente a maturidade dos mesmos sobre o assunto.
Os pais foram convidados a participar, através da agenda e com uma explicação
breve dos filhos sobre o projeto. As professoras também se envolveram no
assunto mediando aos alunos a uma postura coerente e necessária.
A equipe pedagógica se reuniu e comum acordo selecionou, dentro dos critérios
do projeto, os trabalhos dos alunos, professores e pais.
Os resultados desse trabalho nos mostram claramente que a abordagem que
a Escola Criativa tem feito junto aos alunos de aplica uma vivência de amor e
respeito, tem dado bons frutos.
Esse é o segundo ano de participação nesse projeto, e para nós é satisfatório
fazer parte dessa construção de um meio mais justo e fraterno.
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Colégio Londrinense
Diretor: Luciano Maia Ferreira
E-mail: direcao@colegiolondrinense.com.br
Fone: 43 33757301
WhatsApp: 43 33757301
Texto Equipe
Manuela Sartori Fernandes - 16 anos 3° ano ensino médio
Fernanda Massaro Massaneiro - 16 anos 3° ano ensino médio
Maria Laura Pupin César - 16 anos 3° ano ensino médio
Mariana Santos Cachatorio Lima - 17 anos 3° ano ensino médio
Professora orientadora: Denise A. C. Marocolo

A Educação Transforma a Sociedade
Promover a paz na comunidade escolar é imprescindível para a vivência em
sociedade. O Ministério da Educação (MEC) define esse ambiente como
o conjunto de professores e profissionais que atuam na escola, alunos
matriculados que frequentam as aulas regularmente e pais e/ou responsáveis
pelos estudantes. Por ser uma esfera heterogênea, a pacífica convivência entre
os seus integrantes tem íntima ligação com a formação social e acadêmica,
concomitantemente, com a formação do caráter.
Mediante o pensamento do sociólogo francês do século XIX, Émile Durkheim,
é necessária a introdução de uma socialização metódica das gerações novas,
associando a pedagogia à sociologia, uma vez que a escola teria como finalidade
suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais
e morais, exigidos pela sociedade e que seriam aplicáveis a ela. Salienta-se,
assim, o papel formador das instituições educacionais. Mesmo após quase 200
anos, essa medida poderia ser usada como meio pacificador na atualidade.
Embora no Brasil não seja rotina ocorrerem grandes massacres, existe um
exemplo clássico de chacina ocorrida em ambiente escolar. Em abril de 2011,
na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi testemunhado um dos maiores ataques
a escolas, conhecido como “Massacre de Realengo”, o qual resultou em
12 mortos e 13 feridos – crianças entre 12 e 13 anos. O atirador era um exaluno da instituição. Esse ato pode ser corroborado pela filosofia do francês
Jean-Jacques Rousseau, que, em sua tese, reitera que a bondade do homem
é inerente, embora o meio a deturpe. Nesse sentido, pressupõe-se que a
conturbada realidade escolar contribui de alguma forma, para formação de
indivíduos agressivos, descontrolados, de má índole.
Infere-se, portanto, que a paz na escola não depende somente de fatores internos,
mas, sim, da correlação entre entidades organizacionais e comunidade escolar.
Destarte, é necessária uma melhor relação entre seus integrantes. Isso pode ser
possível com o auxílio de psicopedagogos, de psicólogos escolares que dirijam
seminários a fim de preparar a comunidade escolar a lidar com problemas
relativos à violência seja de que tipo for, que façam palestras aos docentes e
equipe pedagógica como também atendam de modo personalizado alunos que
apresentem comportamentos inadequados. Ademais, a escola necessita de
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propostas de convívio interpessoal saudável e essa contribuição deveria vir do
MEC, órgão do Governo Federal, o qual trata de educação no geral e pode,
certamente, oferecer estratégias de enfrentamento aos tipos de violência que
acometem a comunidade escolar. Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro,
no século XX, já dizia “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela, tampouco a sociedade muda.” Cumpridas essas medidas, decerto, a paz e
a harmonia nas escolas seria uma realidade.

Desenho Equipe
Ana Paula Gratival - 16 anos 1ª série do ensino médio
Nathália Arriero - 15 anos 1ª série do ensino médio
Ana Carolina Bertho - 15 anos série: 1ª série do ensino médio
Henrique Koiti - 14 anos 1ª série do ensino médio
Professor coordenador dos trabalhos: Wiviane Knott Sá Oliveira Silva
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Escola Ativa
Diretora: Neuza Clara Marafigo
E-mail da Escola: ativalondrina@hotmail.com
Fone: (43) 3337 3468
Professor coordenador dos trabalhos: Maria Regina Bockhorny do Prado
Membros da comissão julgadora: Neuza Clara Marafigo, Janise Soraya e Maria
Regina Bockhorny do Prado.
Texto de Pai (ou responsável)
Carla Cristina Cirico

Pazeando
No mundo moderno e atual em que vivemos, onde crianças são estimuladas
desde cedo ao consumismo desenfreado, aprendem a expor suas opiniões
muitas vezes sem um filtro moderador, é complicado pensarmos em uma vida
justa e de paz.
Frequentemente, podemos ver notícias de jornais relatando casos de violência
contra professores, bullying (humilhar, intimidar, ofender, agredir física ou
psicologicamente), vários outros modelos de abuso e agressão acometidos
contra a comunidade escolar.
A escola em seu papel social tem como objetivo formar indivíduos críticos,
“seres pensantes”, autores de sua própria história, porém também é necessário
pensar sobre o viés da humanidade, da solidariedade, da igualdade. Devemos
manter nossos olhos e corações abertos para a necessidade de “ser” humano,
que atualmente está tão relegada.
Os valores humanos, morais e éticos devem ser trabalhado em comunhão entre
família e escola, para criarmos indivíduos que possam fazer do nosso mundo,
um mundo melhor.
A solidariedade, por exemplo, é um valor relativo da não-violência, que deve
ser desenvolvida no âmbito escolar e aparecer nas mais simples formas, nos
diálogos desde as classes de educação infantil até as turmas mais adiantadas.
Através da solidariedade o sujeito percebe que pode trocar experiência com o
outro, aprende a respeitar as limitações dos seus companheiros bem como as
suas próprias dificuldades, mas também identifica que pode contar com o apoio
de alguém, caso necessite.
Atividades em que sejam estimulados os valores de empatia, solidariedade,
amor ao próximo, devem ser adotadas por todas as escolas. Quando a criança
recebe esses estímulos desde pequenas, como de uma grande “força tarefa”,
a possibilidade desses valores serem realmente absorvidos por essa criança
é maior. Quando em atividades diárias as crianças percebem o quanto é bom
fazer o bem e viver em paz, ela ansiará por essa sensação para sempre, e
também terá vontade de passar adiante esses valores, como uma infindável
“corrente do bem”.
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Desenho Equipe
Ana Laura Gobo - 06 anos série 1º ano
Davi Lucas da Silva Teixeira - 06 anos série 1º ano
Helena Bonini Vieira - 06 anos série 1º ano
Rafael Fratoni MeloIdade - 06 anos série 1º ano
Professor orientador: Beatriz Francielle de Souza Sanz
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Relato de Experiência
Professor Relator: Maria Regina Bockhorny do Prado

O tema foi apresentado para alunos, pais e professores, com o intuito de
discutirmos ideias para disseminar a paz no ambiente escolar e na vida cotidiana.
Foi perceptível o interesse imediato dos envolvidos, visto que todos concordam
que vivemos em um mundo de muita hostilidade e desigualdade.
As turmas de 1º a 2º anos realizaram os desenhos em equipes de três e
quatro alunos. As professoras retomaram o tema com os alunos para que eles
refletissem em suas obras. Todos se divertiram muito, e pudemos perceber
nos desenhos que todos compreendem que um mundo de paz só é possível
através da união de pessoas, comunidades, cidades, estados, países, enfim
uma comunhão mundial.
As turmas de 3º, 4º e 5º anos optaram por fazer seus textos individualmente. O
tema foi bastante discutido por eles e com as professoras, o que levou a vários
questionamentos e ideias para pazear na comunidade escolar.
É sempre uma experiência especial e gratificante participar do Livro Pazeando!
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Colégio Sigma
Diretor: Felipe Vicentini Hatti
E-mail: sigma@sigmacursoecolegio.com.br
Fone: (43) 33729500
WhatsApp: (43)99187-6278
Professor coordenador dos trabalhos: Flávia Cabral
Membros da comissão julgadora: Marli Carrion Coordenadora pedagógica, Jamil
Hatti Língua Portuguesa e Silvia Helena R. Carvalho Diretora Pedagógica.
Texto Equipe
Gabriel Masuo Horita - 16 anos série 3ª
Guilherme Takeshi S. Munhoz - 17 anos série 3ª
Isabelle Rezende Pimenta - 16 anos série 3ª
Stephanie Arisa de Souza - 17 anos série 3ª
Professor orientador: Flávia Cabral.

A vida pede paz
Inúmeros massacres em escolas no Brasil e no mundo. Professores vítimas
de violência física ou psicológica. O aprendizado dando lugar ao medo e à
inquietude. A situação é alarmante e evidencia a necessidade da busca imediata
de soluções para instaurar a paz e garantir a harmonia no ambiente escolar.
A princípio, na maioria dos casos, o comportamento agressivo dos alunos é
reflexo das experiências diárias vividas pelos mesmos; é imprescindível analisar
a realidade de vida de cada um. Entre os aspectos relacionados, encontra-se um
ambiente familiar despreparado para orientar, o convívio em lugares onde não
existe respeito com as pluralidades culturais e ideológicas entre os indivíduos.
Ademais, urge tentar implantar uma cultura de valorização dos profissionais
de educação e do ambiente escolar; objetivando solucionar esse panorama
conflituoso. Para tanto, faz-se necessário atuação conjunta entre a comunidade
escolar e familiar. Tal integração pode ser atingida por meio da promoção de
eventos para instigar a maior participação dos adultos na vida acadêmica dos
adolescentes e proporcionar instrução da maneira com a qual devem lidar com
as situações do dia a dia juvenil.
Tendo em vista o grande tempo que os alunos passam no interior das escolas,
é essencial que existam práticas e mudanças que surjam unicamente de
dentro delas. O bullying é um quadro recorrente na maioria dos ambientes;
essa situação leva inúmeros indivíduos ao estado de consternação e motiva,
em seguida, a tomada de atitudes violentas como forma de revolta. Por isso, é
eminente o papel da instituição no incentivo e a proposição de atividades que
estimulem a socialização entre os estudantes para que ocorra o estreitamento de
laços entre os mesmos e, consequentemente, construa um ambiente amigável e
harmonioso para todos.
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Observando esse cenário, fica realçada, portanto, a necessidade do empenho
coletivo para pazear o ambiente escolar e transformar essa lastimosa realidade
em uma outra muito mais agradável e segura, garantindo assim o bem-estar e
o progresso daqueles que serão responsáveis pelo futuro da nossa geração.

Desenho Equipe
Nicole Correa Cruciol - 16 anos série 3ª
Lucas Peres Nunes Bezerra - 17 anos série 3
Felipe Yutaka Sakamoto - 19 anos série 3ª
Arthur Monteiro - 18 anos série 3ª série
Professor orientador: Flávia Cabral.
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Colégio Dôminos
Diretora: Samara C. Alves Nunes
E-mail: secretaria@colegiodominos.com.br
Fone: (43) 3328-2406
Texto de Professor
Denise Sales

Todo começo depende de nós!
As transformações são urgentes, elas nos devastam a ponto de que ou a
acompanhamos ou somos engolidas por elas. Mas que tal fazermos as
transformações acontecerem? Que tal transformarmos de maneira em que
o outro será beneficiado? Sim, nós podemos! A humanidade precisa se unir
de forma em que tudo que faça agregue ao outro algo de bom e fundamental
para sua vida. E é pelo nosso meio que tudo começa, as convicções devem
ser claras, convicções por um mundo melhor, por um futuro melhor. A cada
passo que damos deixamos rastros que serão seguidos e esses passos é o que
garantirão o nosso futuro.
Quando acreditamos que tudo depende de nós e colocamos as expectativas
na frente de nossas ações, agimos mais conscientes e certos de que o hoje
é apenas um caminho para o amanhã. Quando elaboramos estratégias onde
pensamos que o que plantamos é o que colheremos, nossas ações são voltadas
para o bem. Não é tão difícil, respeitar o outro, respeitar a vida, respeitar o que
está por vir, quando agimos assim, transformamos o amanhã, e é disso que
precisamos, pensar e agir de forma em que o amanhã está por vir e ele é nosso,
e o mais importante, é dos nossos.
A falta de egoísmo e o excesso de olhar carinhoso à vida, independente de quem
seja, nos torna mais comprometidos a dar o nosso melhor, e só assim teremos
a certeza de que o mundo passará por uma transformação do bem. O respeito
pela vida, pelo planeta, pela natureza, pelas escolhas, o respeito pelo outro é a
maior transformação que oferecemos às pessoas. Sejamos exemplos, pacifistas
e transformadores dessa nação. Nossas atitudes farão toda a diferença, pense
nisso!
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Colégio Universitário
Diretora: Raquel Calil Ruy
E-mail: direcao@cursouniversitario.com.br
Fone: 3378-6600
Professor coordenador dos trabalhos: Flávia Adriane Sant’ Ana Cabral
Membros da comissão julgadora: Flávia Adriane Sant’ Ana Cabral
Renata Ruziska e Alessandra Paula Notário Leite.
Texto Equipe
Clara Akemi Iwakura - 13 anos série 9º ano
Pietra Levorato Lucatto Baida - 13 anos série 9º ano
Rafael Sperandio Romanelli - 14 anos série 9º ano
Rafaella Rosa Conte - 13 anos série 9º ano
Professor orientador: Rebeca Macedo

Paz e suas virtudes
A fim de que possamos compreender e discorrer acerca da paz como tal,
devemos examiná-la mais a fundo, com o intuito de esclarecermos, ao menos
parcialmente, aspectos de sua natureza. Visando a esse fim, efetuamos a
divisão da paz em três dimensões: Paz social, paz ambiental e paz interior.
Esses três ramos da paz estão – ou pelo menos deveriam estar – cada vez mais
presentes em nosso dia a dia, uma vez que cada um desses ramos envolve
certas áreas de nosso cotidiano. Por exemplo, a paz social, quando praticada,
é uma importante ferramenta na solução de conflitos familiares e cotidianos,
inclusive escolares. A paz ambiental e a paz interior são úteis de forma similar
em nosso cotidiano, dizendo respeito ao espaço em que vivemos e à nossa
consciência individual, respectivamente.
Ao longo do tempo, o conceito de paz foi aperfeiçoado e difundido através de
iniciativas conjuntas visando à promoção da paz ao redor do mundo, contribuindo
para a melhor manutenção da sociedade como tal. Esse processo de evolução
da paz como um todo só foi possível por meio de iniciativas em prol da paz,
realizadas na sociedade em seus mais diversos níveis.
Um desse níveis, talvez um dos mais importantes, é o meio escolar, no qual
a manutenção da paz depende das iniciativas de professores, estudantes
e funcionários através do respeito, da solidariedade e da empatia. A prática
dessas virtudes em nosso cotidiano contribui imensamente para a formação de
um ambiente em que a violência física e moral sejam reduzidas drasticamente.
Dito isso, a prática de tais virtudes, tanto em ambientes públicos quanto
privados, contribui para a manutenção da paz de forma decisiva. Ações visando
à paz, tais como a busca por soluções pacíficas sempre que possível, o respeito
para com qualquer indivíduo e a aceitação das diferenças pessoais de cada
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um, contribuiriam imensamente para o bem-estar coletivo da sociedade, assim
como para o bem-estar pessoal.
Em suma, a prática de virtudes que promovem a paz, juntamente com ações
direcionadas à obtenção da mesma são os pilares de uma convivência pacífica
e harmoniosa para consigo e para com a comunidade no geral.

Desenho Equipe
Maria Fernanda Pelegrini Santaella - 13 anos série 8º ano
Ana Clara Vilas Boas Aleixo - 13 anos série 8º ano
Lauren Sá de Souza - 13 anos série 8º ano
Mariana Levorato Lucatto Baida - 13 anos série 8º ano
Professor orientador: Wagner Mychael Pinto
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Relato de Experiência
Professores Relatores: Eunice Fernandes Azevedo Silva, Edilaine Rizzuto e Ana Paula
Gardemann.

Projeto - Paz no Trânsito
A conscientização no trânsito é um tema de grande importância e que precisa
ser discutido em diversos ambientes da sociedade. Devido à urgência em
abordar a temática, o Colégio Universitário desenvolve, anualmente, o projeto
Paz no Trânsito que objetiva discutir dois temas fundamentais: a segurança e a
educação no trânsito. Apesar do foco do projeto consistir no tráfego de pessoas
e veículos em frente ao colégio Universitário, ele também visa conscientizar toda
a cidade sobre o tema.
O programa é realizado anualmente na instituição, sob a supervisão da
professora Eunice Fernandes, na disciplina de Empreendedorismo. As atividades
englobam os alunos dos 1os aos 9os, abrangendo construções teóricas, mas,
fundamentalmente, ações práticas. Dentre estas propostas, destacam-se as
visitas a escola de trânsito, palestras com profissionais do setor, distribuição
de cartilhas educativas e manifestações pacíficas em frente ao colégio (todos
portando cartazes confeccionados pelos próprios discentes).
O projeto apresenta resultados positivos nas atitudes dos alunos e dos pais
do Colégio Universitário. Por meio da consciência e dos conhecimentos
adquiridos pelos filhos durante todas as etapas desenvolvidas, os responsáveis,
consequentemente, interagem fortemente com as ações que visam a Paz no
trânsito. Isso reflete, diretamente, na mudança de comportamento dos mesmos.
Além disso, o projeto também gera, nos alunos, um forte engajamento no
empreendedorismo social, muito desenvolvido na instituição. Conforme relata a
supervisora do projeto, “quando se fala em empreendedorismo, logo pensamos
na questão de gestão e negócios. Porém, o empreendedorismo vai muito além
disso e também tem uma forte relação com os aspectos sociais”
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Comissão Organizadora 2019:
1- Coordenação - Londrina Pazeando
2- COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
3- Secretaria Municipal de Educação
4- Secretaria Municipal de Cultura
5- Núcleo Regional de Educação de Londrina
6- SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de Londrina
Diretoria do Londrina Pazeando:
Wilsonei de Mattos - Coordenador e do Moveis Brasília - Fone 3028-3550 - contato@
wilsoneimattos.com.br
Júpiter Villoz Silveira - Casa do Caminho de Londrina - Fone: 3322-1335 jupitersilveira@hotamil.com
Francisco Ontivero - Móvel Brasília - Fone: 3334-2626 - francisco@moveisbrasilia.com.br
Luiz Carlos André – Rondopar - Fone: 3337-9900 - luizcarlos@maxilife.com.br
Silvério da Silva - SS Indústria e Comercio de Plásticos - Fone: 3325-4162 ssplastico@
sercomtel.com.br
Conselho fiscal:
Maria Aparecida Prandini Pereira Nós do Poder Rosa - Fone: 99919-6000 cidinhaprandinipereira@gmail.com
Gilberto Panício Pereira – Sagipeças - Fone: 3337-7382 gilbertopanicio@hotmail.com
Lilian Azevedo Miranda Sindicato Rural Patronal de ld - Fone 99113-5767 mirandalilian@hotmail.com
Gestor da OSC Luis Claudio Galhardi - Fone: 43.9.9996-1283 paz@londrinapazeando.
org.br
Endereço para Correspondência: Rua Massahiko Tomita, 69 Vila Simões/Centro
CEP 86.020-540 Londrina-PR - www.londrinapazeando.org.br
Comissão Organizadora para publicação do Livro Londrina Pazeando 2019:
Londrina Pazeando – Gestor da OSC - Luis Claudio Galhardi - paz@londrinapazeando.org.br
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz - Presidente Maria Aparecida
Prandini Pereira - cidinhaprandinipereira@gmail.com
Secretaria Municipal de Educação - Maria Tereza Paschoal de Moraes
Representante Carla Fernanda Paiva Cordeiro - edu.projetos@londrina.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura – Secretário Caio Júlio Cesaro
Representante Charleston Luiz da Silva - charlestonluihp@hotmail.com
Núcleo Regional de Educação de Londrina - Chefia: Jéssica Elizabeth Gonçalves Pieri
Representante Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza mariaelena@seed.pr.gov.br
SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de Londrina - Presidente Maria Antônia
Fantaussi - sinepe.documentos@sercomtel.com.br
CANAL DE PALESTRAS DO LONDRINA PAZEANDO NO YOU TUBE
 https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
1) Clovis de Souza Nunes (Núcleo Regional Educação e Secretaria Municipal de
Educação)
2) 29/junho/2002 BSGI Palestra 2º semana da Paz de Londrina
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3) 01/julho/2002 BSGI Seminário Estudo da Paz nas escolas
4) 20/setembro/2002 BSGI Educação Pela Paz I
5) 11/abril/2003 Câmara Municipal de Londrina - Educação Pela Paz II
6) 09/maio/2003 CCB/UEL Jogos Cooperativo: A Paz Ciência da Cooperação
7) 23/maio/2003 CCB/UEL Convite a Não-Violência, José Hermógenes
8) 28/set/2003 Reportagens sobre a 3° semana da paz de Londrina, na imprensa
televisiva 32”
9) 24/02/2010 Palestra da Prof. Lia Diskin
10-) Dulce Magalhães https://www.youtube.com/
playlist?list=PLvMYyoJU15dR6FLNfgcLMibA7EXiSN9Ip
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Sites:
www.londrinapazeando.org.br - ONG Londrina Pazeando. Muitas as reportagens das
televisões de Londrina, que tratam de assuntos do movimento pela paz e não-violência
desde 2002 estão publicadas.
www.midiadepazparana.org.br - Mídia de Paz - banco de release de boas práticas
www.comitepaz.org.br - Comitê Paulista para a Década da Cultura da Paz muitas
palestras em áudio e vídeo sobre cultura de paz publicadas.
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www.unesco.org.br - UNESCO
www.unipaz.org.br - UNIPAZ
www.soudapaz.org.br - SOU DA PAZ
www.vivario.org.br - Viva Rio
www.agenciaculturadepaz.com.br - Agência Cultura de Paz
www.gentequefazapaz.org.br - Gente que faz Paz
www.ive.org.br - IVE imagens e vozes de esperança
www.ipaz.org - Mídia para a Paz
www.jovemdapaz.com.br - Prêmio Jovem da Paz
www.nospodemosparana.org.br - Nós Podemos Paraná
www.nospodemoslondrina.org.br - Nós Podemos Londrina
www.participacaopolitica.ning.com - Rede Desenvolvimento Local SESI/FIEP
www.deolhonoestatuto.org.br - Rede Desarma Brasil
Vídeos sobre Justiça Restaurativa no You Tube: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLh7V0uXjecwevajlIJga3iOrbMEsVuB4w
Vídeos sobre Cultura de Paz no You Tube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLh
7V0uXjecwdOWFCKtpic-aQD05dsySOc
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