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GUIÓN A PAZ 2011 
 

Moitas persoas diante da idea de falar, escribir,   ou traballar 
sobre a paz e os conflitos, exclaman, ah!, pero..., é que estamos 
en guerra?.  
 
Esta actitude, de certa incredulidade, ese sorriso condescendente 
cando falamos de Cultura de Paz, colócanos -de inmediato- sobre 
unha realidade da que, ás veces, non somos plenamente 
conscientes, xa que para un bo número de persoas, para moitos 
alumnos e alumnas, a guerra e os conflitos son, por sorte, 
horizontes afastados, nada que teña que ver coas súas propias 
vidas cotiás, máis ou menos acomodadas, na sociedade da 
opulencia e o benestar  nesta zona do planeta onde vivimos. 
 
É urxente e necesaria a substitución da cultura da guerra, do 
belicismo e da violencia, do armamentismo, pola cultura da paz, 
botar man   do diálogo, da concordia,   e da palabra, como as 
mellores ferramentas para entendernos  .  
 
Temos que proclamar , a máis fonda insatisfacción coa violencia na 
sociedade , e   reclamar   outro mundo posible, como firmes 
partidarios da esperanza nun porvir que será pacífico ou non o será 
habitable . 
 
Nós hoxe imos desenvolver algunhas actividades, pero a paz é 
moito máis que un fermoso conto  , de pombas e globos... 
 

Como a palabra é moi importante no camiño cara a Paz,  
queremos atopar ese camiño escoitando o  MANIFESTO POLA 
PAZ , que nos van ler Diego Acuña e Lara Rodríguez. 
 

A PAZ tamén é unha celebración , un acto de 
conmemoración  colmado de mensaxes , reflexións,   unha 
testemuña chea de desexos e poemas coma os que lles ides 
escoitar ao alumnado de 2º. 
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Prestade moita atención aos rapaces e rapazas de Terceiro 
C, que  fixeron un conto titulado “ A gran guerra”, o resultado  
ímolo ver a continuación.  
 

De seguido , coa participación das titorías, “entre todos 
construímos a Paz”, onde cada representante colocará  un 
adhesivo en forma de ladrillo  para construír o muro da Paz. 
  

Aprender a articular palabras que unifiquen corazóns e que 
manifesten sentimentos  , é tarefa sempre inacabada na educación 
e na nosa escola, emporiso que o alumnado  de  4A quere  amosar 
a súa contribución a este acto coa lectura dunha escolma de 
poemas.  
 

A Paz é a harmonía do ser humano consigo mesmo, cos 
demais e coa natureza. A escola pode facer que as nenas e os 
nenos, a traves dos xogos e a música, entendan que isto é 
importante, pois a Paz tamén ofrece un compoñente lúdico e 
comunicativo .  E para rematar este acto preparadevos para cantar 
e bailar:   “O xogo da Carrasquiña” 
 
   
  
 
                                           Campolongo  A Paz 2011 



MANIFESTO POLA PAZ 
 
A  escola  de Campolongo, e a práctica totalidade das escolas galegas 

realizamos actividades, de moi diverso tipo, no Día Escolar pola Paz, arredor 
de cada 30 de Xaneiro.  Nós  non queremos  que se faga a guerra nin que haxa 
actos violentos,  desexamos que  o espírito do día da Paz invada, de maneira 
irreversible, os corazóns e as conciencias de nenos , nenas e maiores, todos e 
cada un dos días do ano.   Por iso estamos aquí . 

  
Nesta xuntanza conmemoramos, o que debe ser unha práctica habitual, 

un proceso en constante construción, a educación nos valores cívicos e 
democráticos, dende o respecto e a convivencia ; facendo unha fonda reflexión 
sobre a violencia na sociedade . 

 
Cúmprenos pois, tomar conciencia, rexeitar toda forma de agresión 

contra as persoas e manifestarnos fronte a transmisión de contravalores, con 
efectos moito máis notables entre nenos e nenas. A escola diante da 
magnitude do problema, non pode desentenderse desta tráxica realidade, 
educadores e educadoras   nais e pais teñen responsabilidades educativas 
nestas materias, que non poden esquecer.  

 
Esixímo-la desaparición da violencia e a brutalidade en tódolos lugares 

do mundo, para que os seres humanos poidamos gozar de tódolos nosos 
dereitos .  

    
Sabemos que as diferenzas entre os habitantes  ou os grupos da Terra 

son numerosas e variadas, pero isto non debe ser considerado como un motivo 
de ameaza e confrontación, senón polo contrario de tolerancia, de comprensión 
e enriquecemento multicultural. 

 
Reafirmámonos na cultura de paz, para entre todos construír a paz, 

rechazamos o belicismo e apostamos pola concordia e o valor da palabra, 
como unha valiosa ferramenta a prol dun porvir que será pacífico.  

 
Lembrade compañeiras e compañeiros, que a nosa contribución á Paz, 

nace e medra na escola e nas casas, onde debemos esforzarnos por aprender 
a convivir sen disputas, a ser respectuosos/as cos nosos compañeiros/as; 
mestres; pais/ nais e semellantes; a ser solidarios, tolerantes, e a resolver 
pacificamente os conflitos.   

 
 
                                                           Campolongo Xaneiro 2011  

     



 CON   PALABRAS  

 
Con palabras, 
nada máis que con palabras. 
  
Co amor e a xustiza 

coa música  

e a intelixencia 

co corazón 

e coas miradas. 

  

  

Con palabras, 
nada máis que con palabras  

  
Con  bicos e con apertas 

para calmar a sede 

das liortas e pelexas 

coas mans abertas  

para abolir o imposible 

de tódalas diferenzas. 

 

 Con palabras, 
nada máis que con palabras.  
  
Co xesto e o sorriso 

cos vogais abertos  

cos adxectivos e os tactos 

coas verbas de conciliación 

e cos nosos actos. 

 

 

Con palabras, 

nada máis que con palabras, 
para que volvan aniñar 
os sonos, a amizade, 
a rama e a flor,  
e todos xuntos en concordia 
construiremos a Paz. 
                                            

                        XABIER BARROS CASTRO     XANEIRO 2011 



POEMAS PARA A PAZ

O mundo pide xustiza,
os paxaros liberdade,
os rapaces de segundo
cariño e amizade.

A Paz é xustiza.
A Paz é amor.
A Paz é amizade.
i Iso queremos nos!

Suma solidariedade,
resta tristuras,
multiplica aos amigos,
comparte ledicias.

(Retrouso)

Escribe poemas,
comparte ilusións,
cóntalle ao vento
historias de amor.

(Retrouso)

Segundo Nivel
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                                                  A GRAN GUERRA 

Dous países estaban en guerra. Un país era rico e outro pobre. A guerra 

levaba catro anos sen cesar. Non paraban de tirarse bombas . A xente 

morría e morría, o país máis pobre estaba quedando sen xente no campo 

de batalla. 

Tregua! Tregua! Tregua! 

Todos contentos polas palabras máxicas do país rico. 

Pasado un mes o “país rico” esqueceu a palabra e lanzou una enorme 

bomba por sorpresa. 

Mentíronnos!, mentíronnos! Contratacade! 

A guerra entre os dous países continuou durante varios anos ata que 

todos os nenos do mundo pediron aos gobernantes que tirasen as armas e 

que se fixese paz entre os dous países. Desde ese día, todos os nenos de 

todas as escolas do mundo únense para rematar coas guerras e pedila paz. 

 

Terceiro C 



Hoxe os nenos da escola 
recitamos e cantamos 
coas nosas voces pedimos 
que na Terra haxa  Paz. 
 
 
 E unha pomba silandeira  
percorre o ceo voando 
cunha póla no  peteiro 
para levar as mensaxes 
alá polo mundo enteiro. 
 

 
Iria Alén Caamaño – María Carballal Araujo 
 
 
 
 
 
 
 
A pomba branca da Paz 
voa e voa sen parar 
para traer o amor 
e o mundo arranxar. 
 
Voa pombiña, voa 
nunca pares de voar  
para deixar amizade 
a toda a humanidade. 
 
Ana Brea Rivas- Sabela Álvarez Lariño 
 
 
 
 
 
 
  



As rosas son vermellas 
a Paz é fermosa 
sorrimos ao ver unha pomba 
e hoxe celebramos a Paz 
nos damos as mans 
e comezamos a bailar. 
 
Inés Cortegoso Budiño 
 



QUEREMOS PEDIR A PAZ   

 
 
Queremos pedir a paz   
porque xa estamos   cheos 
de tanta violencia, 
custa tan pouco como pechar os ollos 
na inmensidade da noite 
e sentir aires de esperanzas. 
 
Queremos pedir a paz   
cando estamos sentados 
a miles de quilómetros de distancia, 
e vemos polas noticias 
moreas de crueis imaxes 
que nos esgazan de dor. 
 
Queremos pedir a paz   
cando abrimos as   ventás 
e entra o sol pola mañá, 
porque todos desexamos   
que non haxa ninguén disposto 
a emprender novas guerras. 
 
Queremos pedir a paz  
coa forza das palabras,  
para que as noites de tebras 
se convertan en días de ledicia. 
 
                        XABIER BARROS CASTRO     XANEIRO 2011 

 


