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ACEITA SER O/A PROTETOR/A DO OCEANO?
COMECE AQUI waterworldadventure.eu/ebook-demo

O eBook interativo Water World Adventure pretende melhorar o nível de literacia Oceânica das
crianças do pré-escolar.
Este eBook interativo está gratuitamente disponível online para usar em ambiente de
aprendizagem formal, não formal ou informal.
O eBook está disponível em Inglês, Grego, Polaco, Português e Romeno.

WATER WORLD ADVENTURE | PRÓXIMAS ATIVIDADES

A parceria do Water World Adventure testará a primeira versão do eBook com crianças em ambiente de
aprendizagem formal, não formal e informal.

Gostaria de participar neste teste piloto?
Contacte a parceria aqui:
www.facebook.com/waterworldadventure/
waterworldadventure.eu

WATER WORLD ADVENTURE | CONCURSOS
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A parceria do Water World Adventure organizou um concurso para adultos e crianças que partilharam
trabalhos de pintura e artesanato relacionados com a educação de literacia Oceânica.

Encontre os vencedores aqui: waterworldadventure.eu
Acompanhe-nos & participe no próximo concurso!

SAIBA MAIS SOBRE EDUCAÇÃO DE LITERACIA OCEÂNICA

A Canadian Network for Ocean Education disponibiliza uma plataforma para aprendizagem,
diálogo e comunicação sobre literacia Oceânica no Canadá. “Através da reunião de educadores e
cientistas, esperamos criar os momentos que aumentarão a compreensão, a nível regional e
nacional, sobre o valor do nosso Oceano hoje e no futuro”.
Saiba mais sobre este projeto aqui: oceanliteracy.ca

O ‘Sea Change’ é um projeto financiado pelo programa da União Europeia H2020 e visa promover uma
mudança na forma como os cidadãos Europeus se relacionam com o mar.
Aceda a recursos educativos gratuitos aqui: www.seachangeproject.eu

ACOMPANHE AS NOSSAS ATIVIDADES E NOTÍCIAS AQUI!
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Este projeto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todo o seu conteúdo refletem apenas as
opiniões dos autores, sendo que a Comissão não é responsável pelo uso dado à informação aqui presente.
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