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

            Cidades sede

Alicante

Cidade do Cabo

Newport

Gotemburgo

Lisboa

Melbourne

Cardiff

Auckland

Itajaí

Hong Kong

Haia

Guangzhou

VOLVO OCEAN RACE  - O percursoOlá! Esta é uma regata 
à volta do mundo e os 
velejadores verão 
alguns lugares incríveis! 
Consegues nomear as 
cidades, países 
anfitriões e oceanos?
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Países:

Países Baixos
China
Suécia
Reino Unido
Brasil
USA

Nova Zelândia 
África do Sul
Austrália
Espanha
Portugal
Hong Kong



Qual a tua equipa preferida? 

Vai a 
www.volvooceanrace.com/teams  
para saber mais sobre as cores e bandeiras das equipas

Donfeng Race Team

ESTADOS UNIDOS HONG KONG PAÍSES BAIXOS NAÇÕES UNIDAS ESPANHAPORTUGAL CHINA DINAMARCA

Vestas 11th Hour Sun Hung Kai /
 Scallywag

MAPFRE Team Brunel Akzonobel Turn The Tide 
on Plastic

The Route Champion challenge. segue a tua equipa 
preferida no tracker online  
http://tracker.volvooceanrace.com

Os barcos estão prestes a 
largar! Precisam de hastear 
as suas bandeiras!  
Pinta as suas bandeiras e 
traça uma linha para o 
respectivo barco!

VOLVO OCEAN RACE  - O percurso
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Sabias que?
Outro nome para o 

volante dos barcos é uma 
roda de leme ou cana.

V____ O____ 65

O nome do barco one design é

Estas são algumas das palavras 
que a tripulacão usa no barco! 
Verifica se são as palabras 
correctas para identificar o 
barco, escrive o nome ao lado 
de cada parte do barco:

1. CANA
2. RODA 

DO LEME
3. QUILHA
4. CASCO

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

VOLVO OCEAN RACE  - Barco e equipas

Escolhe a palavra ou o número correcto para 
completar de forma exacta as seguintes frases:

01. O mastro é tão alto como          autocarros de dois pisos

02. O comprimento do barco é o mesmo que o de            carros

03. A maior vela é quase tão grande como

04. O barco pode ir tão rápido como um

05. Mover as velas e o equipamento dentro do barco pode 
pesar tanto como

Elefante     7     Galgo     5     Campo de basquetebol

Vivaaa! Tenho o meu próprio 
barco e vou juntar-me à 
regata? Consegues identificar 
as diferentes partes do meu 
barco?
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A cooperação significa trabalhar 
em conjunto com outros

Para fazer parte de 
uma equipa, necessi-
tamos comunicar, 

cooperar e ter valor!

¿Consegues descobrir quem são estes membros da equipa?
Escolhe entre o Repórter a bordo, Leme, Navegador, Proa, Skipper, Grinder

¡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.

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

      

Desafio dos campeões

¿Quem gostarias de ser na tripulação?

Porque gostarias ser?

Sabias que?
O trabalho de equipa resume-se 
em 3 C
• Comunicação
• Cooperação
• Coragem

VOLVO OCEAN RACE  - Barco e equipas
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VOLVO OCEAN RACE  • Tecnologia e comunicações
Quando os velejadores iniciaram esta competição usavam as 
estrelas, os planetas e a posição do sol para saber onde estavam! 
Tinham também muito pouco contacto com as pessoas em terra!

Podes preencher os quadrados brancos da 
ilustração utilizando as seguintes palavras? 
Sede da regata
Satélite
Volvo Ocean 65

Os navegadores agora podem usar os 
satélites para enviar voz, texo e inclusive 
imagens vídeo de qualquer parte do mundo. 
Os satélites também permitem nos navegar 
dando a posição exacta da nossa localização 
e dos outros barcos.

Este é o Volvo Ocean 65 
WISDOM WANDERER. 
Como consigo comunicar 
com ele enquanto navego 
à volta do mundo?

Pinta os ícones e escreve o que 
significam na linha.
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Recordas-te em que oceano se 
encontra o Point Nemo?

A. Atlântico
B. Pacífico
C. Ártico
D. Índico
E. Mar Mediterrâneo

¿Quem são as pessoas mais próximas 
dos velejadores quando estão em 
Point Nemo?

A. Astronautas no satélite espacial
B. Cientistas na Antártida
C. Pessoas que vivem na América do Sul
D. Alienígenas

DESAFIO DOS CAMPEÕES
1. Imagina que és o repórter a bordo da tua equipo favorita.

2. Tens de enviar notícias do barco para a sede da regata 

3. Toma notas aqui e escreve um parágrafo (15 linhas) com o teu relatório completo.

Envia detalhes sobre a seguinte informação:

Nome da equipa:

Número de tripulantes a bordo:

Localização:

Clima:

Dormir:

Comida:

Animais vistos:

Descreve ou desenha uma imagem de uma foto que vais  enviar do barco:

VOLVO OCEAN RACE  • Tecnologia e comunicações
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