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Olá, esta é uma competição à
volta do mundo e os velejadores
verão lugares incríveis. Podes
identificar as cidades sede, os
países a eu pertencem e a capital
desses mesmo países?

NOME:

DATA:

VOLVO OCEAN RACE - O percurso

Marca o nome da cidade
de escala no mapa
Completa com o país
e a capital no quadro.

Cidade de escala País
Alicante
Lisboa
CidadeAlicante
do Cabo
Lisbon
Melbourne
Capetown
Melbourne
Hong Kong
Hong Kong
Guangzhou
Guangzhou
Auckland
Auckland
Itajaí Itajai
Newport
Newport
Cardiff
CardiffGothenburg
The Hague
Gotemburgo
Haia

Capital

Se quiseres ir da Cidade do Cabo para Melbourne, qual
é o rumo do teu barco?
Se o teu barco percorrer o norte (N) de Itajaí, onde é a
próxima escala?
Qual é a etapa mais longa da regata?
para
Cidades possíveis: Cidade do Cabo, Lisboa, Newport, Melbourne
Auckland

Oceanos
Mar Mediterrâneo
Oceano Atlântico
Oceano Índico
Oceano Pacífico
Mares do Sul
Oceano Ártico

Países para escolher:
Países Baixos
China
Suécia
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos

Nova Zelândia
África do Sul
Austrália
Espanha
Portugal
Hong Kong
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NOME:

DATA:

VOLVO OCEAN RACE - O percurso
Entra em
www.volvooceanrace.com/teams
para saber mais sobre as cores e bandeiras
das equipas

Bandeira

Nome da equipa

Os barcos estão quase prontos!
1 podes colorir o desenho das equipas nos barcos?
2 escreve o nome da equipa nos quadros abaixo dos barcos
3 pinta nos quadros as bandeiras para que coincidam com cada equipa

Equipas
Donfeng Race Team
Vestas 11th Hour
Sun Hung Kai / Scallywag
MAPFRE
Team Brunel
Team AkzoNobel
Turn The Tide On Plastic

Bandeiras
Qual a tua equipa favorita?
O desafio de Campeão do Percurso: segue a tua
equipa favorita no tracking online
http://tracker.volvooceanrace.com
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Depois de trabalhar duro no
estaleiro, os barcos estão
completos e tens de fazer um
visita guiada para explicar as
suas diferentes partes.

NOME:

DATA:

VOLVO OCEAN RACE - Barco e equipas
O nome do barco one design é

Sabis que
o volante do barco
pode ser chamado de
roda do leme ou cana.

Algumas pessoas têm perguntas para ti.
Deves responder-lhes, escreve as respostas
ao lado das questões.
O que impede que o barco se volte para qualquer dos
lados?

Como conseguem os velejadores água doce a bordo?'

A que velocidade pode ir o barco?

Identifica o barco, escreve o
nome ao lado de cada parte.
Abaixo tens algumas palavras
que te podem ajudar

Quantos velejadores podem estar a bordo?

Para finalizar a visita, podes contra uma
das coisas mais interessantes que
sabes sobre o barco. Escreve abaixo

1. CANA
2. RODA
DO LEME
3. QUILHA
4. CASCO

5. GURUPÉS
6. RETRANCA
7. VELA GRANDE
8. MASTRO
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NOME:

DATA:

VOLVO OCEAN RACE - Barco e equipas
ESTÁS ACORDADO! Depois
de trabalhares no
estaleiro e navegares
a tua vida, este é o
teu momento:
Junta-te a uma equipa da
Volvo Ocean Race! És um
sortudo.
O trabalho de equipa é essencial para
vencer a regata. A Volvo Ocean Race é um
grande desafio para uma equipa
Que personalidade precisas ter para

Tudo num dia de trabalho
O dia e a noite de cada velejador a bordo dividem-se em
blocos de 4 horas.
Completa as casas com as diferentes ações que os
velejadores fazem durante a sua estadia no mar. Podes
usar algumas ideias da lista que se segue e pensar
também nalgumas.

Dormir, Inodoro, Comer, Ler, Em espera, No convés, Ao
leme, lavar, Comer, beber, detectar vida selvagem, Correio
electrónico, Dormir, Beber, inodoro

fazeres parte de uma equipa da Volvo

A. Navegador
B. Proa

Desafio dos campeões

4 horas

4 horas

¿Em que posição gostarias de estar a bordo?
¿Porquê?

C. Skipper
D. Repórter a bordo

6:00 - 18:00 h

4 horas

4 horas

http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx

Se normalmente te encontras na proa do barco,
usando um arnês e frequentemente subindo ao
mastro, mareando as velas e agindo como um
acrobata, em que posição da tripulação estarás?
Faz um círculo na resposta correcta

6:00 - 18:00 h

Ocean Race

¡Faz o teu próprio barco com objetos velhos
como garrafas de plástico! ¡Comprova que
flutua. Junta-te ao desafio do barco de garrafas
de plástico e vê como tu e os teus amigos
podem fazer parte de um Recorde do Guinness.

O teu lugar na equipa

4 horas

4 horas
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NOME:

DATA:

VOLVO OCEAN RACE • Tecnologia e comunicações
Quando navegamos,
a comunicação é
muito importante!

Muito antes dos navegadores terem
conhecimento da tecnologia por
satélite, utilizavam o sol, as estrelas e
os planetas para saberem qual a sua
localização no mar.

A envergadura de um satélite Inmarsat
é duas vezes a longitude de um barco
Volvo Ocean 65!

Respostas: Comunicações pessoais; Informações de danos; Notícias e meios a bordo; Informações de segurança;
Assistência medica; Informações de posições; Informações meteorológicas

Consegues unir o ícone ao nome correcto?

Informações de segurança

Notícias e meios a bordo

Assistência medica

Informações meteorológicas

Comunicações pessoais

Informações de posições

Quando a regata teve início em 1973, houve muito pouca comunicação entre os barcos e a
sede da regata. Com as novas tecnologias como os satélites, agora pode haver muitas
comunicações entre terra e mar.

Informações de danos

NOME:
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VOLVO OCEAN RACE • Tecnologia e comunicações
Tempo de perguntas e respostas
Sabes as respostas correctas a estas perguntas?

Faz um círculo à volta da resposta correcta. Advertência pode haver mais de 1 resposta correcta!

1. O
el barco.

envia noticias desde

2. Onde se encontra a sede da regata em
Espanha?

3. Que informação se envia através da
tecnologia satélite?

A - Navegador
B -Trímer
C - Proa
D – Skipper
E - Repórter a bordo
ABCDE-

Barcelona
Madrid
Alicante
Sevilha
Múrcia

A - Meteorológica
B - Notícias
C - Fotos
D - Vídeos
E - Comida

4. O que utilizavam os velejadores antes da
existência desta tecnología para localizar-se
e encontrar a sua posição?

A - Estrelas
B - Planetas
C - Gente
D - Sol
E - Sextante

5. Qual a distância que percorre a informação
dos barcos antes de chegar à sede da regata?

A - 37,000km
B - 100km
C - 3000km
D - 370km
E - 3700km

Desafio de Campeão
Todos os repórteres a bordo (OBR) enviam
relatórios com informação diária, vídeos e fotos
de cada embarcação. Pode encontrá-los em

www.volvooceanrace.com

1. Encontra a tua foto favorita do mar na página
web da Volvo Ocean Race.
2. Escreve um relatório (20 linhas) sobre o que
achas que sucedeu nesta foto.
Assegura-te de escrever sobre detalhes como:

Nome da equipa:
Clima:

Localização:
Escreve as tuas notas aqui para inclui-las no
relatório de notícias da tua foto favorita:

