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O EBOOK WATER WORLD ADVENTURE JÁ ESTÁ PRONTO!
O eBook Water World Adventure já está disponível online gratuitamente em 5 línguas diferentes:

Inglês, Grego, Polaco, Romeno e Português.

 
COMEÇA AQUI A TUA AVENTURA PELO OCEANO  

 waterworldadventure.eu/ebook

O eBook Water World Adventure e os materiais de suporte foram testados por

professores, pais e crianças em todos os países parceiros. Esta foi uma excelente

oportunidade para ter uma perspetiva exterior sobre os resultados do projeto e, assim,

recolher contribuições para fazer deste projeto um sucesso!   

Participaram mais de 20 adultos e 60 crianças nestas atividades piloto.

OBRIGADO A TODOS!!

AS JORNADAS EUROPEIAS DO WATER WORLD ADVENTURE 

E finalmente... 
... o eBook Water World Adventure teve a sua estreia este verão na Grécia, na Polónia,

na Roménia e em Portugal. Professores, pais e crianças tiveram a oportunidade de

participar em demonstrações do eBook, palestras sobre literacia Oceânica, debates sobre

o uso dos recursos digitais na educação e a aprendizagem com base no jogo.   
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Participaram mais de 300 educadores nas Jornadas Europeias Water World Adventure,

ajudando-nos a divulgar o projeto.

WATER WORLD ADVENTURE | CONCURSOS

A parceria do Water World Adventure organizou um concurso para adultos e crianças

para que partilhassem histórias baseadas no tema do projeto Water World Adventure e no

seu herói. Os vencedores serão anunciados brevemente!!  

WATER WORLD ADVENTURE | PRÓXIMO MERGULHO

Esta é apenas uma parte da grande equipa do Water World Adventure que realizou com

sucesso um eBook sobre educação de literacia Oceânica para crianças na Europa.  

Esta equipa continuará a partilhar os resultados do Water World Adventure pela Europa

e, assim, promover a educação de literacia Oceânica nas crianças.

Junte-se a nós para continuar esta aventura! 
www.facebook.com/waterworldadventure

SIGA AQUI AS NOSSAS NOVIDADES E ATIVIDADES!

http://www.facebook.com/waterworldadventure
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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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