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”Aula sob velas / Classroom under Sail” é um 
projeto do Instituto de Ciências da Educação da 
Universidade de Erlangen-Nürnberg em coo-
peração com o Instituto de Inovação de Apren-
dizagem. “KUS” é investigado cientificamente 
em termos de garantia de qualidade e pesquisa 
educacional psicológica básica. O Ministério da 
Educação e Cultura do Estado da Baviera igua-
lou “KUS” a uma estadia escolar no estranjeiro.
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DADOS TÉCNICOS DO VELEIRO
Equipamento: Veleiro de três mastros
Próprietario do bar-
co:

Empresa limitada “Segelschiff 
Thor Heyerdahl gemeinnützi-
ge Fördergesellschaft” 

Porto doméstico: Kiel
Comprimento total: 49,83 m
Largura: 6,51 m
Calado: 2,95 m
Altura dos mastros: 29 m
Motor: 400 CV Deutz; seis cilindros
Tripulação: 34 adolescentes 

16 adultos
Superfície de vela: aproximadamente 830 m²

Aula sob velas: 
Uma escola diferente!
Um veleiro tradicional e países estranjeiros 
ficam uma sala de aula para seis meses

O NOSSO CAMPUS NO MAR ALTO  – 
O “THOR HEYERDAHL“

INFORMAÇÃO E CONTACTO

O “Thor Heyerdahl” veleja como centro de educa-
ção para jovens desde 1983. Mais de 25.000 jovens 
e adolescentes já participaram de nosso programa 
educacional.

Entre novembro de 2007 e junho de 2009, o „Thor 
Heyerdahl“ foi totalmente reformado em Kiel e, des-
de então, voltou ao serviço como veleiro. Na Alema-
nha, é considerada a pioneira na ideia de apoiar aos 
jovens a bordo de um veleiro no seu caminho para 
a maturidade e o desenvolvimento da sua persona-
lidade.



Os alunos e as alunas da 10ª turma do ensino médio 
navegam durante seis meses a bordo de um velei-
ro tradicional. Trabalham no navio, exploram países 
e suas culturas durante as estadias, e têm aulas a 
bordo e em terra. Ao mesmo tempo são embaixado-
res de suas escolas e de nosso país.
Além do ensino, os jovens desenvolvem e fortale-
cem sua personalidade individual. Devido aos de-
safios especiais a bordo e em terra, eles aprendem 
mais sobre si mesmos e crescem com as diferen-
tes tarefas. Os jovens vivenciam a dinâmica social, 
aprenderem e trabalham a bordo de um veleiro tra-
dicional. As extraordinárias condições estruturais 
do projeto oferecem experiências e aventuras em 
primeira mão. O objetivo do “KUS” é fortalecer os 
jovens em sua independência, sua iniciativa e seu 
senso de responsabilidade e prepará-los para os 
desafios de um mundo complexo e globalizado.

VIDA NO NAVIO
A convivência a bordo e o envolvimento responsável 
nos trabalhos do navio encorajam e requerem conside-
ração, responsabilidade e tolerância, bem como a ca-
pacidade de lidar com conflitos e promover um espírito 
de equipe. Os jovens podem descobrir e desenvolver 
seus próprios talentos no trabalho práctico e manual. 

ETAPAS EM DIFERENTES PAÍSES
Passar várias semanas em países estrangeiros ajuda 
os jovens a conhecer e compreender outras culturas 
e a refletir sobre sua própria cultura. Os jovens apren-
dem a lidar com as diferenças culturais, podem aplicar 
e aprofundar seus conhecimentos de línguas estran-
geiras e construir amizades internacionais.

O ENSINO
Os alunos tem aulas a bordo e em terra, que se ba-
seiam no curriculum do 10º ano: história, política e 
econômia. Adquirem conhecimento e compreensão do 
panorama mundial. Geografia, biologia, física e línguas 
estrangeiras não são apenas assuntos abstratos, mas 
também práticas vividas durante a viagem. Alemão, 
arte e música ajudam a processar o que foi vivido. Tó-
picos matemáticos são usados na navegação.

Em “KUS”, a segurança e saúde dos alunos estao 
em primeiro lugar. Uma tripulação permanente e 
qualificada, composta por marinheiros e professo-
res, cuida intensamente dos jovens tripulantes e os 
ensina temas náuticos e escolares. Não é necessá-
rio conhecimento prévio de navegação.

ROTA DA VIAGEM
Na “Aula sob velas / Classroom under Sail (KUS)”, 
os jovens seguem as rotas de navegação de gran-
des exploradores como Alexander von Humboldt e 
Cristóvão de Colombo. O vento e as condições me-
teorológicas determinam o progresso do veleiro. A 
rota vai da Alemanha pelas Canárias a Cabo Verde, 
passando pelos Açores e regressando a Kiel. Os 
jovens exploram as peculiaridades 
desses arquipélagos durante 
visitas de várias semanas.

PROGRAMA

AULA SOB VELAS  
CLASSROOM UNDER SAIL (KUS)

SEGURANÇA E SUPORTE


