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O que é o

?

O projeto tem como objetivo colmatar o baixo nível em literacia financeira das pessoas, em comunidades desfavorecidas.
.

O que já foi feito?
Reunião Final do Projeto
A 13 de Setembro de 2021, realizou-se a última reunião virtual do projeto. O objetivo foi rever a situação das atividades pendentes:
eventos multiplicadores adiados pela COVID'19, apresentação das atividades de divulgação realizadas em cada país, etc. Foi
também realizada uma avaliação interna sobre diferentes aspetos do projeto: gestão, comunicação e cooperação entre parceiros;
satisfação com os resultados obtidos; assim como o impacto alcançado nos diferentes países.

What

is about?

Materiais adicionais

A substituição de algumas atividades
presenciais por atividades virtuais
deixou parte do orçamento de cada
parceiro disponível para a criação de
novos materiais, cujo conteúdo, língua e
formato foram adaptados à realidade
local
de
cada
parceiro
e
às
necessidades dos utilizadores finais.

Alguns vídeos (um formato não previsto
inicialmente) foram mesmo criados a
pedido dos utilizadores.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/
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Plataforma de E-Learning atualizada!
A plataforma de aprendizagem online criada pelos parceiros do Piggy Bank garante a sustentabilidade do projeto, uma vez
que todos os materiais criados serão de acesso livre e disponíveis para qualquer utilizador, em diferentes línguas. A
plataforma pode ser consultada a partir de qualquer dispositivo (computador, tablet ou smartphone), clicando neste link:

https://piggybankproject.eu/elearning/
Os aprendentes só precisam de entrar na plataforma para desfrutar das bandas desenhadas, dos ‘Escape Rooms’, das Webquests
ou dos programas de formação desenvolvidos enquanto aprendem sobre diferentes aspetos financeiros, tais como como gerir
melhor o dinheiro, como orçamentar eficazmente, como reconhecer fraudes, como gerir as dívidas, empréstimos, etc.
O portal permitirá aos educadores escolher materiais adequados aos seus grupos-alvo de acordo com a sua idade e nível de
conhecimentos, bem como acompanhar o progresso dos aprendentes através das ferramentas disponíveis.

Follow us!
Siga-nos no Facebook e ajude-nos a divulgar o projeto!
Partilhe as notícias do nosso projeto com famílias, educadores e outras partes interessadas relevantes.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/

