
 
 

 
 

LITERACIA OCEÂNICA: O EBOOK INTERACTIVO WATER WORLD ADVENTURE 
 
 
 

O projeto WWA, cofinanciado pela União Europeia, visa o 
desenvolvimento de um eBook Interativo, e outros recursos didáticos de 
suporte, para a educação de crianças em temáticas relacionadas com o 
Oceano.  
 
Esta ferramenta educativa, que irá estar disponível gratuitamente para 
educadores (incluindo pais), pretende dar um contributo para a melhoria 
dos níveis de Literacia Oceânica na Europa, atuando junto dos mais 
novos de forma a obter um impacto mais alargado e de longo-prazo na 
relação entre os cidadãos Europeus e o Oceano. 
 
O projeto é coordenado pela Universidade de Thessally (Grécia) e conta 

com parceiros da Polónia, da Roménia e de Portugal - Advancis e Boon, responsáveis pela história e 
ilustrações do livro. 
 
O projeto atualmente disponibiliza no seu website, gratuitamente, o eBook Interativo para que 
todos possam utilizar. 
 
 
O PORQUÊ DO PROJETO 
 
O Oceano é essencial à vida humana. Cobre quase 70% do Planeta e é a principal fonte do oxigénio 
que respiramos. 
 
O Oceano tem uma grande importância ecológica, económica, política e sociocultural. É 
responsável por regular o clima, fornecer alimento, facilitar o transporte e proporcionar atividades 
de lazer. O Oceano é, assim, fundamental para a sobrevivência da espécie humana e de todos os 
seres vivos do Planeta. 
 
Apesar da sua importância, a sobre-exploração de recursos marinhos, a poluição das águas e as 
alterações climáticas, têm vindo a colocar em causa a preservação deste ecossistema fundamental. 
 
A preservação do Oceano e a exploração sustentável dos recursos marinhos não é possível sem que 
os cidadãos compreendam a influência do Oceano nas suas vidas e o impacto dos seus 
comportamentos neste ecossistema. 
 
A Literacia Oceânica é, por isso, um pré-requisito de uma economia e de uma sociedade mais 
orientadas para o Oceano e empenhadas na sua preservação. 
 
 



 
 

A educação relacionada com o Oceano deve começar cedo na vida das crianças, permitindo que 
estas adotem e corporizem uma mudança de comportamentos conducente à preservação do 
Oceano e à exploração sustentável dos recursos marinhos. 
 
 
MAIS INFORMAÇÃO 
 
Para mais informação sobre o projeto, por favor consulte o nosso website – 
www.waterworldadventure.eu - e a nossa página no Facebook - 
https://www.facebook.com/waterworldadventure/ 
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O co-financiamento pela Comissão Europeia da produção desta publicação não constitui 
uma aprovação do seu conteúdo, o qual reflecte apenas a opinião do autor, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que pode ser dado à informação nela 

contida. 
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Ocean Literacy: the Interactive eBook Water World Adventure 
 
The Ocean is essential for human life. It covers almost 70% of the Planet and provides most of the 
oxygen we breathe. 
 
The Ocean has a huge environmental, economic, political and sociocultural relevance. It regulates 
the climate, supplies nourishment, provides transport routes and even sets the scenario for leisure 
activities. The Ocean is, therefore, critical for the survival of the Human species and of all living 
things on the Planet. 
 
Despite its importance, the overexploitation of marine resources, the water pollution and the 
climate change are jeopardizing this vital ecosystem. 
 
The Ocean’s preservation and the sustainable exploitation of marine resources is not possible 
without citizens understanding the influence of the Ocean on their lives and the impact of their 
behaviour on this ecosystem. 
 
Ocean literacy is therefore a prerequisite for a more ocean-oriented economy and for 
strengthening the commitment of the society with an healthy Ocean. 
 
Ocean-related education should begin early in the lives of children, allowing them to adopt and 
embody a change in behavior conducive to the preservation of the Ocean and the sustainable 
exploitation of marine resources. 
 
 
 
 

The Water World Adventure project, co-funded by the European 

Union, aims to develop an Interactive eBook, and other supporting 
educational resources, for the education of children on Ocean-related 
topics. 
 
This educational tool, which will be freely available to educators 
(including parents), aims to contribute to the improvement of the levels 
of Ocean Literacy in Europe, targets young children to achieve a wider 
and longer-term impact on the relationship between European citizens 
and the Ocean. 
 
 

The project is coordinated by the University of Thessaly (Greece) and has partners from Poland, 
Romania and Portugal. 
 
The project currently makes available a demo version of the Interactive eBook on its website. 
Between July and August 2018, a final version will be made available. 
 
For more information: 
www.waterworldadventure.eu 

http://www.waterworldadventure.eu/


 
 

https://www.facebook.com/waterworldadventure/ 
 
Also watch our presentation video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DaqiKDAT8zY 
 
 
 
 

 

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use 
which may be made of the information contained therein. 
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