
 

TRABALLANDO POLA PAZ 

 

No corredor da planta baixa temos unha exposición 
de libros relacionados coa paz. Todas as familias 
estades invitadas a visitala as tardes do venres 29, 

luns 1, mércores 3  e venres 5 en horario de 4 a 6 h. 
Na exposición temos moitos libros como: “O 

homiño de papel”, “Palabras de Caramelo”, “Charli e 
a fábrica de chocolate”, “Jacobo no es un pobre 

diablo”, “Laura y compañía” (varios títulos), 
“Frankli pide perdón”... 

Podedes tamén ver no cole as árbores que todos os 
ciclos realizaron baixo o lema:  

“Cambio : Odio por amor”. 
Aproveitamos esta ocasión para agradecer a vosa 
colaboración co colexio na actividade do amigo 

invisible. Os resultados son, unha vez máis, 
impresionantes. 
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HISTORIA DESTE DÍA 
 

O Día Escolar da Non violencia e a Paz (DENIP) foi 
declarado por primeira vez en 1964. 

 

A mensaxe básica deste día é: Amor universal, Nonviolencia 
e Paz. O Amor universal é mellor que o egoísmo, a Non 
violencia é mellor que a violencia e a Paz é mellor que a 

guerra. 
 

O día 30 de Xaneiro conmemórase ademais a morte do líder 
nacional e espiritual da India, o Mahatma Gandhi, o 30 de 

Xaneiro de 1948. 
 

Pola importancia de Gandhi no camiño pola paz esa data foi 
elixida polas Nacións Unidas como día mundial para celebrar 

o Día da Paz. 
 

Mohandas Karamchand Gandhi (2 de outubro de 1869 - 30 
de xaneiro de 1948); foi un pensador e político indio. 

Coñéceselle co sobrenome de Mahatma ou Mahatma Gandhi 
(a palabra mahatma significa "gran alma"). 

 

Houbo moitas outras persoas que tamén loitaron pola paz 
mundial como Martin Luther King, Teresa de Calcuta, 

Nelson Mandela…. E mesmo institucións como: Amnistia 
internacional, Médicos sen fronteiras… 

 
 
 
 
 

“Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño”. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

“ Os homes construímos demasiados muros e non suficientes 
pontes”. 

Isaac Newton (1642-1727) Matemático e físico británico. 
“ A paz comeza cun sorriso”. 

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) Misionera iugoslava nacionalizada india. 

“ Non chega con falar de paz. Un debe crer nela e traballar 
para conseguila”. 

Eleanor Roosevelt (1884-1962) Diplomática defensora dos dereitos sociales, 

“ Se queremos un mundo de paz e de xustiza hai que poñer 
decididamente a inteligencia ao servicio do amor”. 

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés. 

“A primeira condición para a paz é a vontade de lograla”. 
Juan Luis Vives (1492-1540) Humanista y filósofo español. 

“ Se queres a paz, non fales cos teus amigos, fala cos 
teus enemigos”. 

Moshe Dayan (1915-1981) Militar e político israelí. 

“ Cando me preguntaron sobre algún arma capaz de 
contrarrestar o poder da bomba atómica eu suxerín a 

mellor de todas: A PAZ”. 
Albert Einstein. (1889-1955) Científico estadounidense de orixe alemán. 


