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Um projeto para crianças, professores, pais e
todos os interessados na
Educação em Astronomia
Sabia que a Lua foi roubada??
Assim começa a nossa primeira história... E mais histórias estão a ser desenvolvidas pela
equipa SPACE GUARDIANS.
Este projeto pretende criar um eBook interativo para a aprendizagem de conceitos
de Astronomia - o eBook SPACE GUARDIANS. Este eBook destina-se a crianças, com
idades entre os 3 e os 6 anos, e estará disponível online gratuitamente.
O eBook SPACE GUARDIANS pede que o leitor resolva o mistério da Lua roubada. Mas
nem todas as pistas são verdadeiras... Esta história misteriosa explorará conceitos
relacionados com a Lua, a Terra e o Sol e permitirá que o leitor faça parte da história
escolhendo o nome para o personagem principal.
Preparados para este desafio espacial? Acompanhem-nos e façam parte da história
do SPACE GUARDIANS!
# Website: spaceguardians.eu
# Facebook: www.facebook.com/spaceguardiansebook/

EVENTOS EUROPEUS SOBRE A EDUCAÇÃO DA
ASTRONOMIA
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A equipa Space Guardians estará presente na Fête de la Science (Festival da Ciência), durante os
dias 6 a 14 de Outubro de 2018. O festival será organizado nas 11 regiões de França com
diferentes atividades para a participação de educadores, crianças e investigadores.
Visite a página online aqui e acompanhe os podcasts, as entrevistas, os artigos e informação
adicional sobre o Festival Europeu.

A Noite Europeia dos Investigadores foi organizada durante os dias 28 e 29 de Setembro. Todos
os anos, esta é uma óptima oportunidade para os investigadores interagirem com visitantes,
especialmente com participantes jovens, mostrando como a investigação impacta na rotina diária
de todos nós.
Verifique aqui o Mapa da Europa que assinala os eventos e respetivos resultados em cada país.

Acompanhe as atividades & notícias do SPACE GUARDIANS
e faça parte desta missão espacial para a educação em
Astronomia!

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 responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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