Seterra

Título em português:

Seterra

URL:

https://online.seterra.com/

Língua:

Checo, Indonésio, Dinamarquês, Alemão, Inglês, Estoniano, Espanhol, Francês, Grego, Irlandês, Croata,
Islandês, Italiano, Letão Lituano, Húngaro, Holandês, Norueguês, Polonês, Português,, Romano, Russo,
Samoano, Albanês, Eslovaco, Esloveno, Sérvio, Finlandês, sueco, Turco, Uzbeque, Tailandês, Chinês, Japonês

Autor:

Marianne Wartoft

(se disponível)
Nome da instituição
ou projecto:

Não disponível

Data de acesso:

Abril 2018

Código e-civeles

IT O4

Público principal ou público-alvo para utilização do jogo/plataforma
Internacional
Europeu
Nacional
Regional
Local
Público-alvo
principal:

Sem critério especifico

1

Objectivos do jogo/e-plataforma
(uma ou mais)
Melhorar as competências digitais
Melhorar a consciência (inter) cultural
Obter competências geoespaciais/geográficas

✔

Aprender uma língua
Melhorar as funções cognitivas/treino cerebral

✔

Consciencializar imigrantes

Sumário do jogo

Geografia Seterra
Sê um especialista em geografia e diverte-te ao mesmo tempo! Seterra é um jogo de
geografia educativo e de entretenimento que te oferece cerca de 300 quizes.
Seterra vai desafiar-te com quizes sobre países, capitais, bandeiras, oceanos, lagos e
mais! Introduzido em 1997 e disponível em 34 línguas diferentes, Seterra tem ajudado
milhares de pessoas a estudar geografia e a aprender sobre o seu mundo.
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Questões técnicas
sim

✔

Registo necessário
Aplicação autónoma/necessita instalação
Joga-se directamente no explorador (browser). Se sim, qual?

não

✔
✔

✔
✔

O explorador (browser) tem permissão para executar o Adobe Flash
É necessário instalar software adicional. Se sim, qual?

✔

Gratuito

Destaques
(aspectos relevantes do jogo, que devem ser mencionados)
Tu podes partilhar os teus resultados facilmente com os teus amigos online e ainda
encorajá-los a jogar também.
Cartões sobre a Europa grátis para usar em sala de aula, etc.
Possibilidade de criar novos jogos quiz.
Disponível como aplicação para o telemóvel.
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Referências
(por exemplo: links da web que providenciam orientações
para professores ou outros que utilizem o jogo)

Imagens do jogo

Erasmus+ e-Civeles Project: Digital Competences and Intercultural Values in e-Learning Environments.
Reference 2017-1-ES01-KA204-03840

4

