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Family Footprints 
Apoio às Famílias através da Transição Dupla: 

Modelo de Aprendizagem Familiar para Gerir as Pegadas de Carbono e Digitais 
 

Quais são as novidades?
O projecto Family Footprints chegou ao fim do seu primeiro ano! Estamos agora a avançar para
os restantes 12 meses do projecto, e atingimos os seguintes marcos: 
Os parceiros completaram o primeiro rascunho do conteúdo em inglês para PR1, PR2, & PR3. 
O esboço do conteúdo do PR4 em inglês será concluído no final de Janeiro de 2023.  
Os parceiros concluíram os testes dos grupos interessados para o PR1, PR2, e PR3 em Novembro.
Os parceiros participaram em reuniões on-line para assegurar que as tarefas do projecto estão
actualizadas.

Resultados do projecto O que se segue?

PR1- Programa de Indução à Pedagogia
para Pais para apoiar o seu papel como
facilitadores da aprendizagem familiar
num modelo de aprendizagem familiar.
PR2-  Um Programa de Alfabetização
Digital e Climática para os Pais que
compreende 12 módulos curtos e aborda
duas áreas temáticas centrais:
alfabetização digital, e alfabetização
climática.
PR3- Um Kit de Ferramentas de
Aprendizagem em Família composto por
bandas desenhadas para crianças,
revistas interactivas para adolescentes, e
Livros Áudio para seniores.
PR4-In-Service Training Programa for
Adultos Educadores.

O coordenador do projecto, The Rural
Hub, começou a preparar-se para o
Evento Multiplicador Virtual (VME), que
terá lugar online nas próximas semanas.
Para organizar este evento, a TRH, e todos
os parceiros do consórcio convidaram
cada um 5 educadores de adultos das
suas redes com interesse no projecto a
juntarem-se a este evento. Este VME
permitirá que educadores de adultos de
cada país parceiro se reúnam, revejam e
avaliem os resultados do projecto. No
seguimento deste evento, os parceiros
irão trabalhar com o TRH para
estabelecer uma Comunidade de Prática
de educadores de adultos, para apoiar a
sustentabilidade dos resultados do
projecto.


