
 

Dia Escolar da Não Violência e da Paz - 30 de Janeiro 

 

No âmbito do Dia Escolar da Não Violência e da Paz, realizou-se na escola sede do 

Agrupamento, um conjunto de atividades, com o intuito de alertar a comunidade escolar para a 

necessidade de promover a não‐violência e de chamar a atenção para problemas que afetam a 

sociedade atual como sejam o bullying, ciberbullying e discriminação de vária ordem. 

 A esse propósito, foi lido, pelo docente Manuel João Costa do grupo disciplinar de 

Português, um manifesto para a promoção da Paz, enquanto os alunos da Escola Sede e Centro 

Escolar formaram o logotipo humano simbolizando a Paz. Houve ainda um momento musical 

interpretado pelas alunas Verónica Franco e Tânia Pinto, do 11º A e, para finalizar, libertaram-

se algumas pombas. Na parte da tarde, entre as 14h e as 15h, as turmas do 9ºD,10ºA,10ºB,11ºA 

e 11ºB assistiram a uma palestra de sensibilização e prevenção acerca da Violência no Namoro, 

dinamizada pelas psicólogas do GAF, Dra. Lúcia Galejo e Dra.Joana Gonçalves. Esta atividade foi 

organizada pelos grupos disciplinares de EMRC e de Filosofia e integrada na atividade, Leitura 

dos Dias III da BE, cuja iniciativa visou desassossegar consciências e ajudar a que, na comunidade 

escolar todos, e cada um, entendam a importância do seu papel individual associado à força do 

coletivo na construção da Paz e com a certeza de que não-violência gera não-violência. Para 

melhor servir e atingir esses objetivos o GAF disponibiliza formação específica para docentes 

para que se possam, eles próprios, tornarem-se agentes formadores e transformadores junto 

das respetivas comunidades escolares. 

 A data comemorada foi instituída em 1964 em Espanha pelo poeta, pedagogo e pacifista 

espanhol, Llorenzo Vidal, poeta maiorquino, educador e pacifista, uma iniciativa pioneira, não 

oficial, não-governamental, independente, livre e voluntária formada por indivíduos que se 

assumiam como Não-violentos e Pacificadores e que  foi acolhida a nível internacional. Foi 

escolhido o dia 30 de Janeiro por assinalar o falecimento do grande pacifista indiano Mahatma 

Gandhi – “Não existe um caminho para paz. A paz é o caminho.” 

O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz passa por alertar os alunos, os 
professores, os pais, os políticos e os governantes para a necessidade de uma educação para a 
paz, que promova valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a 
cooperação e a não-violência. Fomentar a comunicação entre todos, impedir situações de 
bullying e incrementar a amizade são também preocupações a não esquecer neste dia. 

Em Portugal realizam-se diversas atividades nos agrupamentos escolares tendo em vista 
alcançar esses objetivos. 

(Armanda Ataíde e Aline Gil) 

 

 


