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Benvindos Ao PLANet B!

Treino De Digital Breakout!

Através do PLANet B, nós temos como objetivo apoiar educadores da juventude e jovens da 
Europa para ingressarem no Desafio das Mudanças Climáticas; suportando-os a desenvolver o 
seu pensamento crítico e competências de resolução, através da resolução de desafios únicos 
relacionados com as Mudanças Climáticas!

Têm sido meses atarefados para os parceiros do PLANet B – onde completámos todo o trabalho 
dos nossos Desafios de Digital Breakout, carregámos todos os recursos na nossa plataforma 
online; E começámos a implementar atividades de pilotagem locais e transnacionais para 
testar os recursos desenvolvidos.

Obrigado por seguires o nosso projeto único de desafio das mudanças climáticas!

Nesta newsletter, encontrarás mais informação sobre como envolvemos educadores da 
juventude e jovens através de um evento virtual de treino a nível transnacional; e irás ouvir 
mais sobre os próximos passos!

Para assegurar que os Desafios de Digital Breakout do PLANet conseguem atingir o grupo-alvo 
de jovens, todos os parceiros do PLANet B envolveram educadores da juventude na testagem  
dos Desafios de Digital Breakout num evento de treino transnacional que foi apresentado 
online pela Rural Hub no início de fevereiro de 2022!

Este evento de treino virtual transnacional 
que durou 3 dias foi apresentado no dia 31 de 
janeiro e terminou no dia 2 de fevereiro de 
2022. Este evento permitiu a todos os parceiros 
do PLANet B apresentarem o seu trabalho 
no desenvolvimento dos Desafios de Digital 
Breakout, envolver os nossos grupos-alvo 
finais de educadores da juventude e jovens 
na testagem destes desafios, e obter feedback 
essencial destes grupos acerca da qualidade 
dos desafios criados.



Neste treino virtual, os parceiros apresentaram o projeto PLANet B, uma visão geral do que são 
Desafios de Digital Breakout, e abriram a sessão às apresentações e testagens dos mesmos!

Foi uma experiência virtual de aprendizagem muito positiva e envolvente para todos os 
parceiros e participantes. Deu-nos uma boa visão acerca de como estes desafios podem 
apoiar os jovens a desenvolverem a sua consciência acerca da problemática das mudanças 
climáticas!

Todos os Desafios de Digital Breakout encontram-se disponíveis através do nosso MOOC 
personalizado, desenvolvido pelos nossos parceiros especializados, CARDET. Para terem 
acesso a estes recursos, por favor visita: 

https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php

Regista-te hoje!

O Que Se Segue Para O PLANet B?
O projeto PLANet B irá terminar em maio de 2002, mas antes todos os parceiros apresentarão 
o programa de treino a trabalhadores da juventude locais como parte do nosso plano de 
pilotagens nacionais; e vamos também apresentar uma série de workshops de Desafio 
das Mudanças Climáticas com jovens locais de forma a testarmos os nossos recursos nas 
comunidades.

Para saberes mais sobre os nossos próximos passos, por favor visita o nosso website: 
https://planetbproject.eu/en/ e segue-nos no Facebook:
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R
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