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Bem-vindo à terceira e última newsletter do projeto Building 
Inclusive Environments for all Generations - BIG Educational 
game. A viagem começou em novembro de 2020 e 
orgulhamo-nos de apresentar os resultados que alcançámos: 
o Jogo BIG, a Metodologia de Workshop BIG e o Manual do 
Formador. [Link] Utilizaremos o BIG nas universidades nas 
nossas aulas e incluiremos o BIG noutros projetos, tais como 
NET4Age-Friendly, CITY&CO e SIRENE. 

LIVRE ACESSO 

O Jogo BIG joga-se em qualquer altura e pode também ser 
incluído na sua própria oferta de formação ou educação. O 
BIG é de livre acesso e utilização. Por favor, informe-se sobre 
o projeto e sobre a União Europeia. 
Se quiser disponibilizar o jogo BIG noutra língua, por favor 
contacte-nos. Podemos oferecer este serviço a baixo custo. 

RESULTADOS 

 

Para nos tornarmos sensíveis aos problemas diários das 
pessoas com deficiências, mulheres grávidas ou adolescentes 
com problemas sociais, desenvolvemos o jogo BIG. No jogo 
vai conhecer a presidente da Câmara Municipal de BIG CITY. 
Ela convida-o a apoiá-la e aos cidadãos a tornarem-se felizes. 
O jogo está disponível em inglês, neerlandês, alemão, polaco 
e português. Depois de jogar, pode solicitar um relatório de 
progresso. [Link] 

 

O jogo BIG pode ser jogado individualmente, mas é também 
adequado para (múltiplos) workshops fornecidos por 
formadores. Para facilitar os formadores, fornecemos várias 
ferramentas, tais como a metodologia do Workshop e o 
manual do formador, Compêndio de medidas e modelos de 
certificados. [Link]. 

https://www.big-game.eu/pt/home-pt/
https://www.big-game.eu/pt/jogo-big/
https://www.big-game.eu/trainer/
https://www.big-game.eu/pt/noticias/


 

A metodologia para Workshops e o Manual do formador do 
BIG fornece aos facilitadores sugestões sobre como conceber 
os seus workshops de acordo com as necessidades específicas 
de aprendizagem dos seus participantes. Fornece também 
objetivos de aprendizagem por personagem de jogo para 
descobrirem em conjunto as necessidades de dentro e fora 
da BIG CITY. [Link] 

 

O Compêndio de Medidas BIG fornece uma visão geral 
ilustrativa de como construir ambientes inclusivos para todas 
as gerações. Apresenta uma coleção de boas práticas de 
diferentes países e pode ser utilizado como material de 
aprendizagem extra no workshop ou como guia O Compêndio 
pode ser utilizado como material de aprendizagem extra no 
workshop ou como trabalho de referência para o jogo. [Link] 

COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO 

 

A Conferência Internacional e o Evento Multiplicador do BIG 
foram um enorme sucesso! SHINE, AFEdemy e a Escola de 
Enfermagem de Coimbra organizaram a conferência nos dias 
8 e 9 de Novembro. O BIG foi apresentado por Willeke van 
Staalduinen. À tarde, o Evento Multiplicador internacional 
realizou-se e contou com muitos participantes. [Link] 

 

Os eventos multiplicadores nacionais realizaram-se em vários 
locais nos países parceiros. Os participantes acharam o jogo 
interessante de jogar e reconheceram/sentiram os desafios 
diários com que as pessoas lidam. 
Nos Países Baixos: Vledder link, The Hague link 
Na Polónia: link 

PARCEIROS 

 

A última Reunião Transnacional do Projeto BIG foi organizada 
pela SHINE 2Europe em Coimbra, no dia 10 de novembro. 
Estiveram presentes membros de todas as organizações 
parceiras e o principal objetivo desta reunião foi o de resolver 
as últimas etapas do projeto. Foram abordados temas como 
a elaboração do relatório final, e a divulgação e comunicação. 
[Link] 

PARCEIROS EM DESTAQUE 

 

SHINE 2Europe de Portugal juntou-se ao consórcio 
internacional porque o BIG encaixa perfeitamente no 
principal objetivo e visão da SHINE: promover comunidades 
inclusivas para todas as pessoas. [Link] 

https://www.big-game.eu/wp-content/uploads/2023/01/BIG-IO2-Workshop-Methodology-EN.pdf
https://www.big-game.eu/wp-content/uploads/2023/01/BIG-Compendium-of-measures-EN.pdf
https://www.big-game.eu/pt/the-international-conference-and-bigs-event-were-huge-successes-pt/
https://www.big-game.eu/pt/ageing-in-your-village-knowledge-cafe-pt/
https://www.big-game.eu/pt/playing-the-big-game-with-students-at-the-hague-university-of-applied-sciences-pt/
https://www.big-game.eu/pt/big-game-multiplier-event-in-warsaw-pt/
https://www.big-game.eu/pt/the-last-transnational-project-meeting-happened-in-coimbra-pt/
https://www.big-game.eu/pt/the-last-transnational-project-meeting-happened-in-coimbra-pt/


 

O BIG ofereceu à Fundação Mimo Wieku, liderada por 
Agnieszka Ciesla, Polónia, uma brilhante oportunidade para 
combinar processos de envelhecimento e fornecer soluções 
para a crescente indiferença social e isolamento. [Link] 

CONTACTO 

Para traduzir o BIG para outras línguas ou para acrescentar 
mais informações e quaisquer outros comentários ou 
perguntas, por favor encontre aqui os nossos dados de 
contacto.  
AFEdemy, SHINE 2Europe, ISIS GmbH, MimoWieku 

 

 

 

 

https://www.big-game.eu/pt/foundation-mimowieku-poland-pt/
https://www.big-game.eu/pt/contactos/

