
Um Portal para a Sua Cidade !            

Parte 1 – A história que você quer compartilhar
Escolha a história que você quer contar. A história deve ter algum tipo de conexão
com a sua cidade.
Verifique se existem imagens disponíveis para ilustrar a sua história. Se você quiser
você pode ir ao lugar e tirar algumas fotos, o que é ainda melhor.
Certifique-se de que você consegue caminhar pelos lugares que está descrevendo.
Escolha uma história que está vinculada a um lugar que pode ser visitado pelo Street
View.

Nota: Mesmo que o lugar não esteja mapeado pelo GOOGLE Street View é possível
fazer isso, de uma forma simples, usando o seu celular. É só baixar o aplicativo do
Street View e seguir as instruções. Se você puder usar uma camera 360 é ainda
melhor.

Parte 2 – Invente uma pista (charada) 
Invente uma pista e surpreenda os estudantes que irão participar da IPhCO 2020. Se
você gosta de escrever charadas, você pode se aventurar nesta área também. Quanto
mais interessante e divertida melhor. Você aceita o desafio? Lembre, você quer uma
charada interessante, mas você não quer que seja muito difícil, uma vez que os
participantes da olimpíada tem apenas 24 horas para resolver a questão.

Nota Importante
As melhores histórias e pistas serão incluídas na próxima IPhCO, e a história que ficar
em primeiro lugar será o Tema do Cartão Prata. Todas as escolas que enviarem uma
história, serão mencionadas pela IPhCO e terão as suas melhores fotos postadas na
página.

Como esta é a primeira vez que oferecemos a oportunidade de participação direta, não
sabemos se as escolas irão aceitar o desafio, mas esperamos que você goste da idéia e
junte-se a nós.

Nos ajude a abrir um Portal para a sua cidade!!
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