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Objetivos
 Capacitar os educadores para serem agentes promotores de paz.
 Preparar os educadores para serem multiplicadores na comunidade escolar onde
atuam;
 Apontar caminhos viáveis para a superação dos conflitos interpessoais presentes
nas Escolas e na sociedade como um todo
 Possibilitar a formação de uma rede de educadores para Paz

Resumo
O Projeto Educação para Paz: Formação de Professores de Educação Básica do estado de
Pernambuco, propiciou ao longo dos tempos que os professores tivessem a oportunidade
de participar de encontros, a exemplo do Fórum Mundial de Direitos Humanos - FMDH é
uma iniciativa construída por meio da parceria e do diálogo entre a Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, outros órgãos governamentais,
movimentos sociais, organizações da sociedade civil e entidades afins que atuem na
promoção e defesa dos direitos humanos. O FMDH será realizado pelo Comitê
Organizador - CO. A adesão ao CO por entidades e movimentos de direitos humanos
implica no reconhecimento dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, da
prevalência dos direitos humanos estabelecida pela Constituição da República e dos
termos do Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3). Os interessados poderão
aderir ao Fórum até a data da sua realização. No entanto, as entidades que aderirem
após o início dos trabalhos do Comitê Organizador devem se informar sobre as
deliberações já tomadas pelo CO, sendo todas essas disponibilizadas no sítio do FMDH,
pois após uma decisão ser acordada no âmbito do CO ela não será novamente apreciada.
Os participantes do CO encorajam novas adesões por parte de todas as entidades e

movimentos engajados na promoção e defesa dos direitos humanos, para que seja
construído um Fórum plural capaz

