APRESENTAMOS… A TEARFUND
APRENDIZAGEM
Nosso site de recursos tem um novo nome! O
Espaço Internacional de Aprendizagem da Tearfund
(TILZ) agora se chama Tearfund Aprendizagem.
Achamos que o nome Tearfund Aprendizagem é
mais claro que TILZ e reflete melhor a nossa visão de
compartilhar os conhecimentos e a aprendizagem da
Tearfund.
Se você nunca usou a Tearfund Aprendizagem antes,
aqui estão nossas principais dicas de como navegar
no site:

Procura algo em particular? Use a função de
pesquisa para digitar o que deseja encontrar

Você sabia que todas as 104
edições da Passo a Passo
publicadas até agora podem
ser visualizadas e baixadas
gratuitamente na Tearfund
Aprendizagem?

Temos um blog! Leia postagens de pessoas ao
redor do mundo, onde elas compartilham suas
histórias, sua aprendizagem e suas visões.

Navegue por nossa loja virtual para
comprar exemplares impressos
de nossos recursos. O frete e a
embalagem são gratuitos para
qualquer país do mundo.

Você pode navegar no site em quatro
idiomas diferentes: português, inglês,
francês e espanhol.

Procura outros recursos nossos? Você pode
encontrar uma ampla gama de publicações na aba
de Recursos. As publicações podem ser baixadas
gratuitamente. Muitas estão disponíveis em
português, inglês, francês e espanhol.
•• Os guias Roots são guias
de desenvolvimento de
capacidades para organizações
de desenvolvimento cristãs
(mas também são relevantes
para outros leitores). Os
títulos incluem: Kit de
ferramentas de advocacy,
Gestão do ciclo de projetos e
Captação de recursos.
•• Os guias Pilares oferecem aprendizagem
prática, baseada em discussões, sobre o
desenvolvimento comunitário, para utilização
em pequenos grupos. Os títulos incluem:
Alimentação Saudável, Melhoria da segurança
alimentar e Incentivando a boa higiene e o
saneamento.
•• Outras publicações incluem: Os desastres e a
igreja local e De mãos dadas: estudos bíblicos
para transformar nossa resposta à violência
sexual.

Acesse nosso site hoje mesmo: learn.tearfund.org
Receba a Passo a Passo assim que ela for
publicada! Cadastre-se para receber a versão
enviada por e-mail da revista.
Por Sara Baines e Jordan Mary, que trabalham na equipe
de Comunicações para o Desenvolvimento da Tearfund.
E-mail: publications@tearfund.org
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