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Raising Awareness About Natural Disasters

Junte-se à
aventura rAn!
A equipa rAn está a preparar
uma aventura para
professores do ensino
primário que queiram entrar
no mundo dos jogos sérios!

O jogo rAn irá trazer ao ensino primário uma série de mini-desafios sobre desastres
naturais. Os alunos irão encontrar quatro cidades, cada uma enfrentando um desastre
natural diferente: Cheias, Fogos, Tempestades e Terramotos. Em cada cidade, irão
aprender o que são estes desastres, como são causados, como os prevenir e como
agir na ocorrência de um.

Contudo, a novidade é que os professores terão a oportunidade de criar e programar
os seus próprios mini-jogos e vê-los integrados no jogo rAn. Desde simples palavras
cruzadas até jogos programados em Scratch, todas as ideias serão bem-vindas ao
concurso.
Os parceiros rAn, têm estado a discutir e acertar os detalhes finais daquilo que será
designado de:

O desafio de criação de jogos dos professores rAn!
Se quer participar no concurso e / ou no projeto:

Contacte-nos

Fique a par das notivades pela nossa rede social e seja notificado do lançamento do
concurso nas próximas semanas!

Subscreva a newsletter do projeto

Junte-se ao projeto
O rAn é um projeto inovador que irá trazer ao ensino primário, uma nova forma de
aprender sobre desastres naturais. Jogar e brincar são formas extremamente eficazes
de aprendizagem profunda, e pretendemos oferecer aos alunos um jogo envolvente e
inspirador. Contudo, também queremos criar fortes laços com os professores, dando
as boas vindas às suas ideias e criações e oferecendo um apoio contínuo e
visibilidade ao seu trabalho.
CONTACTE-NOS AGORA

Se quer participar, envie-nos uma mensagem dizendo qual o seu país e de que forma
gostaria de participar no projeto. Por exemplo: Gostaria de usar o jogo com os seus
alunos? Deseja contribuir com um mini-desafio para o jogo? Pretende fazer as duas
coisas? Informe-nos :)

Contacto

Subscreva a newsletter

https://ranproject.eu/pt-pt
https://ranproject.eu/pt-pt/contacto
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