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Escrever um livro não é para qualquer um. Mas em tempos de tecnologia, pode-se dizer que ficou mais fácil. Do papiro
aos tablets, no curso da história, os livros passaram por novos formatos até chegar os dias atuais. Hoje, os e-books são a
grande tendência do momento.

Além de interativos, o produto também permite reduzir os custos de impressão e o gasto de papel, cumprindo um papel
fundamental para o meio ambiente. Assim, os livros eletrônicos são uma ótima opção para professores e alunos
desenvolverem seus próprios conteúdos.

enzodebernardo / Fotolia.com

Se antes era necessário recorrer às editoras para a publicação de um
livro, hoje é possível criar um e-book e compartilhar o resultado final
na internet.

Para auxiliar educadores, alunos, ou até mesmo usuários que desejam se aventurar por esse universo, confira uma lista
de sites gratuitos que permitem criar livros digitais (divulgada no site Porvir).  Por aqui, confira algumas dessas
opções...
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Desenvolvido por Hacklab com WordPress.

#CanseiDeSerSardinha

Comercial

O Catraca Livre desenvolve soluções que criam novas formas de relacionamento entre pessoas e marcas. Saiba mais aqui.

Ferramentas

O Catraca Livre listou ferramentas para simplificar sua vida. Acesse sites, aplicativos, guias e muito mais.

O Catraca Livre faz parte da rede Vida Livre
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