Uma colônia de férias explorando a história baleeira e o contemporâneo “Working Waterfront” em New Bedford

2 sessões de uma semana em 2018
Das 9:00 às 15:00 horas
Com sede no Centro de Aprendizado Marítimo Corson no Parque Nacional
(Localizado no centro de New Bedford próximo ao Centro de Visitantes na William Street)
O Parque Histórico Nacional Baleeiro de New Bedford, em colaboração com o New Bedford Pesca Heritage
Centre, está oferecendo uma semana de colônia de férias para crianças ingressando na 4ª série. O programa será
oferecido GRATUITAMENTE! Os participantes ficarão “ligados” na história e na cultura do nosso porto, desde os
dias de pesca à baleia até o presente, através de uma variedade de atividades práticas do programa, incluindo
pesquisas de organismos e ciências marinhas, artesanato, excursões, cantigas de marujos e mais! Os participantes
terão muito o que contar depois dessa incrível e informativa semana que ensinará as crianças sobre o passado, o
presente e o futuro da indústria pesqueira de New Bedford.
Se a sua criança estiver interessada em aprender mais sobre atividade baleeira, pesca e ciências marinhas,
preencha e entregue o formulário de registro abaixo até 25 de maio de 2018. São servidos, gratuitamente, café
da manhã e almoço. NÃO é fornecido o transporte de ida e volta para a colônia de férias. Os participantes serão
selecionados através de um processo de loteria e notificados até 4 de junho. Obs: o espaço é limitado a 24
participantes por sessão.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envie este formulário para: Something Fishy Camp, New Bedford Whaling National Historical Park, 33
William Street, New Bedford, MA 02740. Dúvidas? Ligue para (508) 993-8894
INFORMAÇÕES SOBRE A CRIANÇA: (Por favor, escreva em letras de forma)
Registre logo – o espaço é limitado!
__________________________________________________________________________________________
Nome da criança

Data de nascimento M/F

Idade

Série a cursar no outono de 2018

__________________________________________________________________________________________
Nome do pai/mãe/responsável em letras de forma

Assinatura do pai/mãe/responsável

Data

__________________________________________________________________________________________
Endereço
__________________________________________________________________________________________
Telefones: Residência

Celular

Trabalho

__________________________________________________________________________________________
E-mail
A sua criança recebe almoço escolar gratuito ou a preço reduzido? Sim ___ Não ___ (opcional)
As crianças podem participar de uma sessão. Por favor, indique, em ordem de preferência, em que sessão sua
criança gostaria de participar:

Sessão 1 (del 23 al 27 de julio) ___ Sessão 2 (del 30 de julio al 3 de augusto) ____

