Newsletter 4
Benvindo ao PLANet B?

Obrigada por seguires o nosso projeto inovador de desafios sobre mudanças climáticas! E benvindo à
nossa newsletter final!
O projeto PLANet B encontra-se ativo desde junho de 2020, e maio de 2022 marca o fim do nosso
projeto com uma duração de dois anos. Mas não te preocupes – todos os recursos que desenvolvemos
estarão disponíveis para utilizares durante os próximos 5 anos!
Para teres acesso a estes materiais, tudo o que precisas de fazer é acederes à nossa plataforma de
e-learning:
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
Nesta newsletter, vamos providenciar-te um resumo com algumas atividades promocionais que fomos
completando nestes últimos 6 meses para garantirmos que o projeto PLANet B causasse um impacto
duradouro na educação de jovens nas nossas regiões para as mudanças climáticas!

Workshops do PLANet B pela Europa!
Para garantir que os Desafios de Digital Breakouts do PLANet B atingissem jovens e profissionais da
juventude das nossas comunidades e rede de contatos, todos os parceiros organizaram uma série de
workshops do PLANet B na sua área.
Estes workshops foram utilizados para introduzir recursos educacionais sobre alterações climáticas
a jovens – os Digital Breakouts do PLANet B – e para convidar os jovens a registarem-se na nossa
plataforma online e testarem os Digital Breakouts!
Através deste workshops, os jovens tiveram a oportunidade de testar os Breakouts e deram-nos o seu
feedback – e no geral, o feedback foi muito positivo!
Todos os Desafios de Digital Breakouts estão disponíveis através da nossa plataforma online,
desenvolvida pelos nossos parceiros especializados, CARDET. Para teres acesso a estes recursos, por
favor visita:
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
e regista-te hoje!

Pictures From Our Workshop in Ireland

Juntos em Paris! Os nossos parceiros do PLANet B reuniram-se pela última vez em Paris!
A equipa do PLANet B encontrou-se pela última vez em Paris de 23 a 24 de Maio, para reverem o
trabalho e planificarem as tarefas finais antes do término do projeto.
A reunião foi organizada pelo coordenador do projeto, E-juniors, com parceiros da Irlanda e Chipre que
estiveram presencialmente, e representantes da Irlanda, Holanda e Portugal que participaram online.

Pictures From Our Workshop in the Netherlands

Os parceiros do PLANet B também aproveitaram esta oportunidade para trabalharem no relatório final
e para partilhar o feedback dos eventos e da pilotagem feitos em cada país.
Para saberes mais acerca do nosso projeto sobre educação climática, por favor visita o nosso website:
https://planetbproject.eu/en/
E não te esqueças de nos seguir no Facebook:
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R

Pictures From Our Workshop in the France

Picture From Our Final TPM

Pictures From Our Workshop in the Portugal
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