
GUIÃO DE TRABALHO 
 

Aula 2 – Elaboração de um Roteiro de Viagem 
 
Uma aventura ou uma simples viagem tem de ser planificada. Saber de antemão o percurso mais 
conveniente, exige o recurso a algumas ferramentas que nos podem facilitar a tarefa. 
Proponho-vos que executes um conjunto de procedimentos que vos vão permitir fazer um Roteiro 
de Viagem, recorrendo ao Google Earth e ao Publisher como ferramentas de trabalho. 
Então, mãos à obra! 
  

Organizem-se em grupos de trabalho e realizem as tarefas que se seguem, seguindo o 
exemplo da professora. Se não conseguirem efectuar alguma das tarefas solicitem a professora 
para vos ajudar. 
 
 
Tarefas:  
 
 

1. Escolham um local a visitar, 
 

2. Abram o Google Earth e criem uma pasta "nos meus locais" com um nome, onde 
guardarão a informação que forem produzindo, 

 
3. Tracem (usando os comandos para o efeito) o percurso estabelecido (de ... 

para...), 
 

4. Registem a distância em km e o tempo médio de viagem (não esqueçam que 
estes elementos serão importantes para elaborarem o desdobrável), 

 
5. No local a visitar seleccionem os pontos de maior interesse e: 

a. Tracem percursos entre eles, de modo a delinearem um itinerário que vos 
permita racionalizar o tempo e o espaço; 

b. Coloquem indicadores de lugar, nesses pontos, de modo a serem melhor 
identificados. Não se esqueçam de lhes dar um nome; 

c. Insiram fotografias (podem procurar no Google) nos pontos a visitar, 
usando os comandos para o efeito. 
 

6. Guardem a pasta com o vosso trabalho, no ficheiro que contém todos os 
documentos, num disco amovível. Assim podem utilizá-lo outras vezes e partilhá-
lo com quem quiserem, enviando-o por e-mail; 
 

7. Abram o Publisher e escolham um dos modelos de “Folheto”. 
 

8. Através da tecla PRTSC do vosso computador transportem os mapas para o 
desdobrável; 

 
9. Para trabalharem a(s) imagem(s) recorram a “Formatar” em “Ferramentas de 

imagem”; 
 

10. Completem o desdobrável, incluindo informação adicional que considerem 
importante para a viagem que vão realizar (aspectos geográficos e históricos do 
lugar, aspectos etnográficos e gastronómicos, locais onde dormir e comer, 
horários de abertura dos museus, telefones de entidades que considerem 
relevantes, … 
 

11. Comecem a pensar na apresentação do vosso trabalho… Procurem ser criativos! 


