Um Portal para a Sua Cidade !
Caro(a) Professor(a) & Alunos(as)
Este é um guia rápido para o projeto Um Portal para a Sua Cidade. Caso tenha alguma dúvida ou se precisar de mais
informações, não hesite em entrar em contato. Teremos o maior prazer em fornecer mais informações!

A história que você deseja compartilhar
As pessoas em cidades pequenas tendem a conhecer bem as histórias e lendas locais, mas isso não é
verdade nas grandes cidades. Uma cidade é feita de casas, ruas, escolas e parques, mas também, da
energia das pessoas que construíram a cidade que você conhece. Memórias, histórias, lendas urbanas,
tudo junto criando uma identidade local. Quando você começa a pesquisar histórias locais, ocorre um
processo de enriquecimento, espanto (ao desvendar fatos interessantes) e um senso de propósito, de ser
parte de algo. Do nosso ponto de vista, é uma experiência que vale a pena, algo que, uma vez iniciado,
continuará, trazendo para você tesouros inesperados.
 Escolha a história que deseja compartilhar. Contar histórias é arte e pode conectar você com
outras pessoas, não importa onde você esteja.
 Verifique se há imagens disponíveis para ilustrar sua história. Você também pode visitar o local
e capturar imagens por conta própria.
 Certifique-se de que pode visitar, através do Street View, o local que descreveu na sua história.
 Escolha uma história que se conecte com fatos da vida real.
Nota: Você pode adicionar imagens ao Street View, de forma simples, usando seu celular. Basta baixar o
aplicativo Street View e seguir as instruções. Se você tiver uma câmera de 360 graus, será ainda melhor.

Crie suas próprias dicas e pistas
Se já participou das edições anteriores do IPhCO, sabe como as pistas são importantes para resolver
uma questão. Por meio do projeto Um Portal para Sua Cidade, você pode criar suas próprias pistas e dicas
para desafiar outros alunos. Se você gosta de escrever pistas ou fazer mapas, você deve tentar. Quanto
mais interessantes ou divertidas forem as pistas, melhor. Você aceita o desafio?

Algumas observações
•
•

•

As melhores histórias e pistas serão incluídas nas próximas edições do IPhCO e a que ficar em
primeiro lugar será também o tema do 3º Postal IPhCO (chave de prata).
Todas as escolas que nos enviarem uma história ou pista serão incluídas no IPhCO Travelers Book
e terão a chance de serem incluídas no Amazing Book of Stories. Ambos podem ser encontrados
na página do evento. O Travelers Book tem como objetivo cadastrar informações sobre a escola,
professores e alunos que enviaram material para o projeto. Além disso, as contribuições que
ganharem o direito de serem incluídas na Olimpíada também serão incluídas no Amazing Book of
Stories.
E lembre-se, Histórias da Vida Cotidiana, sobre pessoas reais são as melhores! Aceite o desafio!
Abrace a aventura!

Esperando notícias suas...
Atenciosamente
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