
Como fazer um 
roteiro de uma 
viagem, utilizando o

Google Maps e aproveitando 

a viagem do Cavaleiro da 
Dinamarca.



Tens uma conta Google? Se tens é direto, se não tens, deves criar!!!

Embora já tenhas uma conta outlook e do office, é sempre bom teres uma conta google, pois dá-te acesso a muitas 
aplicações, como por exemplo: youtube, navegar com gps por todo o lado, etc.

https://www.google.pt/maps

Abre o google maps
E clica no menu (botão 
superior esquerdo)



Ir-se-à abrir esta janela

2- Clica em ”os seus locais”

Abre-se esta janela

3- Agora,  clica em mapas 

4- E de seguida , em criar mapa

Abre-se esta janela



Ir-se-à abrir esta janela

Faz doble click em cima de “Mapa sem Título”



Ir-se-à abrir esta janela

faz uma pequena 
descrição (tipo: as viagens do 

cavaleiro..)



Como leste o livro, sabes por todos os locais por onde andou o cavaleiro e a ordem dos locais. 
Agora é só procurares (6) e adicionares ao mapa (7)

6 –procura os locais

7- clica adicionar ao mapa



à medida que vais adicionando, o teu mapa vai crescendo…



Se quiseres ter icons diferentes para cada ponto da viagem, basta clicares no icon que o teu google maps tem 
como base, e podes mudar a cor, a forma, inclusive escolher uma imagem para o icon.

Podes por exemplo arranjares icons consoante o modo de transporte (barco, cavalo, a pé…)que o cavaleiro 
utilizou para cada local.



Podes, agora delimitar toda a viagem, desenhando uma linha



Podes calcular a distância que ele percorreu.



Podes e deves personalizar o mapa.Podes e deves personalizar o mapa.

1- Clica no icon do local que pretendes

2- seleciona o lápis para editares

2.1. aqui podes mudar tudo, podes 
descrever, com frases do livro o local selecionado.

2.2. podes escolher imagens. Nota: o próprio 
google maps já tem fotos dos locais (algúem, como tu as 
colocou lá, mas neste trabalho, podes colocar imagens 
de texto, desenhos, fotos, o que aches que conta a 
história).

2.1.

1

2 2.2.





Finalmente partilha com os teus colegas.

Altera de privado para público ou qualquer 
pessoa com link. Esta pessoa não precisa de ter 
conta na google para poder aceder.



Depois de alterares o acesso, podes e deves convidar
os teus colegas para o teu mapa. 



Se clicares em “Mapa base” (1) , podes mudar o mapa 
para imagem por satélite, terreno, mapa simples, etc.



Embora este trabalho não esteja diretamente relacionado com as ciências naturais, fornece-te competências 
para futuramente utlilizares o google maps para criares os mapas das tuas viagens, das tuas visitas de estudo, 
etc…


