Field Research Ranger Program - Portuguese version

Aos pais de Alunos do Condado de Palm Beach,
O Departamento de Ciências do Distrito Escolar do Condado de
Palm Beach associou-se às Organizações R.I.S.E. (Recursos para
Estudos Científicos) com o propósito de proporcionar a seus filhos
uma aventura de aprendizado e pesquisa a qual se lembrarão por
toda vida! Esta experiência inigualável vai levá-los além das
quatro paredes da sala de aula para a natureza junto com a família
e os amigos.
Esta iniciativa empolgante vai oferecer a seu filho a
oportunidade de tornar-se um Vigilante de Pesquisa de Campo
no Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Para tornar-se
um Vigilante de Pesquisa de Campo o seu filho deverá seguir
estas etapas:
1. Visitar cada organização RISE participante
2. Concluir a atividade para Vigilante de Pesquisa de
Campo no local
3. Comparecer à secretaria do distrito levando o seu folheto
de passaporte para receber a habilitação e o emblema de
Vigilante de Pesquisa de Campo.
Esta aventura de aprendizagem é GRATUITA para alunos
participantes, porém alguns parques estaduais poderão
exigir uma taxa mínima inicial que não pode ser revogada de
acordo com as normas estabelecidas pelo Estado.
Ao concluir o processo de habilitação para Vigilante de Pesquisa de
Campo, o seu filho vai participar de caminhadas em meio à natureza,
brincadeiras de caça ao tesouro, geocaching, e de uma variedade de
atividades de aprendizado práticas que fundamentam a ciência e a
descoberta de recursos naturais e ecossistemas exclusivos da Flórida.
Não há limite de tempo para esta oportunidade, pois está disponível
durante o ano, por isso pode ser uma ótima atividade para o final de
semana, durante o ano letivo ou uma aventura durante o verão.
*O folheto de passaporte se encontra no seguinte link:
http://www.palmbeachschools.org/ec/Science/index.asp e pode
também ser encontrado em organizações participantes e escolas de
todo o distrito. Em caso de dúvidas ou perguntas, solicitamos que
mande um email para Tom Salinsky em
thomas.salinsky@palmbeachschools.org.
(Para mais detalhes, consulte o verso)

INSTRUÇÕES PARA IMPRIMIR:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Descarregue o documento de Passaporte e abra-o.
Selecione a opção Imprimir e programe as preferências para“Imprima de ambos os lados da folha.”
Faça com que as preferências da impressora estejam também programadas para “Virar na borda curta” OU
use outras configurações, dependendo da impressora para assegurar que a cópia saia de maneira correta.
*Copie frente e verso em landscape (impressão na largura da folha) com todos os logos do lado direito no
topo de cada página.
Com as páginas impressas empilhadas de maneira uniforme, cuidadosamente recorte na linha central da capa
(linha pontilhada).
Posicione a metade da pilha de capas em cima da outra metade que está por baixo, equipare as quinas do
folheto e dobre-as.
Dobre com firmeza e grampeie (2) na junção para mais durabilidade.
*Obs.:—caso haja problema na configuração da impressora, imprima/recorte/grampeie para criar um folheto
com logo. A ordem não tem importância. Você poderá trocar a ordem das páginas para sua conveniência.
Divirta-se ! 

INSTRUÇÕES PARA O ALUNO:
O folheto de Passaporte serve como guia para ajudá-los a localizar as
organizações participantes e é parte do desafio para Vigilantes de Pesquisa
de Campo. Utilizando a tecnologia moderna, obtenha as direções para
chegar a cada organização a partir dos websites relacionados no folheto de
passaporte ou escolha fazer parte de uma aventura geocaching utilizando
tecnologia móvel e as coordenadas descritas em seu folheto. Consulte as
organizações listadas abaixo e conclua a atividade no local. Após seu folheto
de passaporte ser carimbado em cada local, entregue-o à secretaria do
distrito na FHESC (Central de Serviços Educacionais Fulton Holland), sala C223 (26.6493, -80.0941).

Organizações RISE participantes:

Taxas:

FAU/Pine Jog Environmental Center
Gumbo Limbo Nature Center
Loggerhead Marinelife Center
River Center-Loxahatchee River District
Grassy Waters Preserve
Green Cay Nature Center
Okeeheelee Nature Center
Daggerwing Nature Center
Manatee Lagoon- An FPL Eco-Discovery Center
Jupiter Inlet Lighthouse Outstanding Natural Area
Arthur R. Marshall Foundation
John D. MacArthur Beach State Park
Palm Beach Maritime Museum & Academy
Sandoway House Nature Center
Lion Country Safari
South Florida Science Center and Aquarium
Palm Beach Zoo

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
$5.00 taxa cobrada para entrada do carro
$5.00 taxa cobrada para entrada do carro
taxa da balsa para Peanut Island
Grátis para alunos participantes (adultos pagam uma taxa)
Grátis para alunos participantes (adultos pagam uma taxa)
Grátis para alunos participantes (adultos pagam uma taxa)
Grátis para alunos participantes (adultos pagam uma taxa)

Agradecimentos
aos
Patrocinadores!

*75% ou mais das atividades RISE devem ser concluídas (carimbos dos
logos) para obter a habilitação e o emblema de Vigilante de Pesquisas
de Campo.
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