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Resumo 

 
O relatório seguidamente apresentado refere-se ao estágio curricular realizado na área de animação 

turística na empresa Arco Iris Animación S,A. tendo a duração de 3 meses, com data de início no dia 4 de 

julho de 2011 e como data e término no dia 6 de outubro do mesmo ano. 

 

O estágio curricular teve a orientação do mestre João Pedro Vaz Estêvão, por parte da Escola Superior de 

Turismo e Hotelaria e de Carlos Delgado, por parte da Arco Iris Animación S,A. 

 

O objetivo do trabalho levado a cabo durante o estágio era entreter e animar os clientes dos hotéis onde a 

empresa presta serviços, criando e promovendo a socialização e lazer entre eles. As atividades realizadas 

nos departamentos de animação dos hotéis eram extremamente diversificadas e devidamente segmentadas 

em animação com crianças, jovens e adultos com componente de animação noturna para os últimos, onde 

existiam também dias temáticos em que eram realizadas atividades que abordassem os referidos temas, 

jogos diversos, atividades na piscina, atividades criativas, entre muitas outras.   

 

Durante o período de estágio, o aluno teve oportunidade de desenvolver atividades em três hotéis distintos 

e contactar com diversos tipos de culturas que revelaram ser uma enorme fonte de enriquecimento 

cultural e profissional, superando mesmo todas as expectativas criadas em torno do mesmo.  
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Glossário 
 

 Buffet  Mesa onde a comida é colocada para que os clientes se sirvam. 

 

 Kitchenette  Pequena cozinha, característica dos apartamentos de quarto e sala 

ou conjugados. 

 

 NUT II  Nomenclatura de unidade territorial de nível 2, utilizada para fins 

estatísticos. 

 

 Portfólio de atividades  Lista de atividades que atualmente são desenvolvidas. 

 

 Plannings  Plano periódico de atividades de animação. 

 

 Restaurante à La Carte  É um restaurante onde se pode escolher qualquer 

opção disponível de uma carta (ementa), sendo a maioria das refeições confecionadas 

no momento. 

 

 Short Breaks  Férias de curta duração. 

 

 Show-cooking  Demonstração gastronómica ao vivo. 

 

 Snack-bar  Local onde são servidos comidas, bebidas e petiscos. 

 

 Transfers  Transporte de um local para outro, habitualmente de uma unidade 

hoteleira para um terminal de transportes (aeroportuário, ferroviário, marítimo, entre 

outros), e vice-versa. 

   

 

    

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
1 

 

 
Arco Iris Animación 

Tiago Gouveia N.º 6000 847 

Introdução 
 

Este relatório de estágio consiste na explicação concisa de todas as atividades que o 

aluno desenvolveu durante o mesmo. 

 

No âmbito da licenciatura de Turismo e Lazer, inserido no plano curricular da mesma, 

foi realizado o estágio curricular na empresa de animação turística, Arco Iris Animación 

S.A., que presta serviços nesta área em diversas unidades hoteleiras na região do 

Algarve, algumas delas no município de Albufeira, tendo sido essa a área escolhida pela 

empresa para o aluno iniciar a sua atividade em animação turística hoteleira com 

crianças, jovens e adultos. 

 

O relatório encontra-se subdividido em cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo 

constituído por uma breve contextualização da área onde se insere o tipo de estágio 

realizado pelo aluno, abordando essencialmente conceitos sobre turismo, animação 

turística e importância da animação para o turismo. 

 

O segundo capítulo refere-se ao enquadramento do destino turístico Albufeira, 

caracterizando a procura e oferta turística através de alguns dados estatísticos recolhidos 

e tratados a fim de se perceber a pertinência da existência de serviços de animação 

turística hoteleira nesta região. 

 

Seguidamente, no terceiro capítulo, será feita toda a caracterização da empresa onde o 

aluno desenvolveu estágio incidindo principalmente na atividade da mesma ao longo da 

sua existência, do seu funcionamento e de todas as atividades que tem capacidade de 

desenvolver. 

 

No quarto capitulo apresentar-se-ão os hotéis parceiros onde a Arco Iris Animación S.A. 

presta serviços mas somente e especificamente onde o aluno desenvolveu atividades, 

que terá por objetivo implícito também demonstrar o trajeto/percurso do aluno durante o 

decorrer do estágio. 
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O quinto capítulo é destinado à discrição sistemática e detalhada de todas as atividades 

desenvolvidas pelo aluno, quer seja com crianças, jovens e adultos assim como no 

âmbito da animação noturna, independentemente do hotel onde o aluno se encontrava a 

desenvolver o estágio. Será feita também uma análise do envolvimento no trabalho 

desenvolvido assim como do seu balanço geral. Por fim, o estagiário achou pertinente 

descrever detalhadamente um dia de trabalho na vida de um animador turístico para que 

se perceba toda a dinâmica envolvida que não é possível demonstrar somente com a 

descrição das atividades. 

 

Seguir-se-á a conclusão final do relatório de estágio assim como de toda a bibliografia 

necessária à realização do mesmo.             
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Capítulo I  Turismo e Animação Turística 
 

Este será um capítulo de contextualização da área em que o estágio se insere onde se 

fará uma pequena abordagem sobre o que é o turismo, a animação e de que forma se 

complementam.  

 

1.1. Conceito de Turismo 
 

Segundo Licínio Cunha (2003: p. 13), «o Turismo é uma das formas de ocupação dos 

tempos livres que integra o conceito de recreio entendido como o conjunto de atividades 

exercidas por quem dispõe de tempo livre». Isto é, o Turismo é visto, nos dias de hoje, 

como algo dinâmico, ativo, evasivo e divertido, ou seja, os turistas, cada vez mais 

exigentes, pretendem, durante as suas viagens, usufruir de novas experiências, ocupando 

assim o seu tempo. 

 

1.2. Conceito de Animação 
 

Barbosa (2004) distingue animação turística como uma modalidade social, cultural e 

recreativa, ou seja, um conjunto de atividades elaboradas para que os turistas possam 

ocupar os seus tempos livres, satisfazendo as suas necessidades e expectativas durante a 

sua estadia. Pode-se dizer que, animação turística é muito mais que um entretenimento. 

É uma interação com o meio e com pessoas de diferentes culturas e tradições, é uma 

forma de aproximar o turista ao destino, sendo a função das empresas de animação 

turística realizar e oferecer atividades que vão de encontro aos recursos disponíveis de 

uma determinada região. 

 

1.3. Importância da Animação no Turismo 
 

De acordo com Queiroga e Brasileiro, no turismo, o lazer pode ser desfrutado de 

diversas formas. A mudança de ambiente proporcionada pelo deslocamento, o convívio 

com outras pessoas que facilita assim a criação de novos relacionamentos e também a 
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participação em programas de animação como uma oportunidade de integração e efetiva 

participação na viagem. 

 

Assim, a animação turística apresenta-se como uma saudável forma de divertimento e 

aproveitamento do tempo livre de modo descontraído, criativo e alegre durante as 

viagens. É capaz de atender a diversos tipos de procura e também aos variados perfis de 

turistas, sempre com o objetivo de proporcionar o melhor aproveitamento da viagem e a 

plena satisfação dos desejos de diversão, descanso e realização dos viajantes. 

 

Podemos concluir então que a animação turística hoteleira é de facto um fator 

importantíssimo na fidelização do turista, para o incremento da estadia média, assim 

como na otimização dos níveis de satisfação dos clientes. 
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Capítulo II  Enquadramento Turístico do Destino Albufeira  
 

A região do Algarve localiza-se no sul de Portugal, no extremo sudoeste da Península 

Ibérica. A norte faz fronteira com o Alentejo e a leste está separada da região de 

Andaluzia, província de Huelva, pelo Rio Guadiana. A sul e a oeste é banhada pelo 

Oceano Atlântico. (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.google.com/Mapas 

 

O município de Albufeira, banhado pelo Oceano Atlântico, é conhecido como a capital 

do turismo português devido à sua situação geográfica central dentro da região do 

Algarve, às suas características de excelência como um destino Sol e Mar e à diversa 

oferta turística existente capaz de responder à competitiva procura por este município 

específico, complementada por diversos serviços indispensáveis ao nível do setor 

terciário, assim como de serviços de animação noturna que são muito procurados 

durante a época alta.  

 

2.1. Caracterização da Oferta Turística de Albufeira 
 

No que se refere à oferta hoteleira, segundo os indicadores do Anuário Estatístico da 

Região do Algarve (INE, 2010) relativos a 2009 (Tabela 1), pode-se verificar que o 

Algarve (NUT II) detinha 395 estabelecimentos hoteleiros. Albufeira possuía cerca de 

33,42% desses mesmos estabelecimentos hoteleiros, ou seja, 132. Albufeira é o 

Figura 1 - Mapa da região do algarve 
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município que detém o maior número de estabelecimentos hoteleiros em relação aos 

restantes municípios da Região do Algarve. 

 
Tabela 1 - Estabelecimentos hoteleiros e capacidade de alojamento, 2009 

 Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 
Portugal 1 988  681 804 503 273 804 141 575 38 519 93 710 

Algarve 395 91 81 223 95 910 28 056 4 086 63 768 

Albufeira 132 23 18 91 40 227 7 724 1 018 31 485 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) 

 

Estes indicadores demonstram que Albufeira detém uma grande oferta de 

estabelecimentos hoteleiros, que refletem assim, o nível da procura turística existente 

em relação a esta zona do Algarve. Albufeira é um grande e importante destino de 

Portugal. 

 

Quanto à capacidade de alojamento o Algarve detinha, em 2009, 95 910 camas, 

representando Albufeira cerca de 41,94% (40 227 camas) desta oferta, ou seja, quase 

metade do total de capacidade de alojamento da região. 

 

Outro indicador cuja análise se considera pertinente é a proporção de estabelecimentos 

hoteleiros face a estabelecimentos com outras tipologias. No caso do Albufeira, destaca-

se o grande número de estabelecimentos hoteleiros e sua capacidade de alojamento 

relativamente a outros tipos de estabelecimentos.  

 

2.2. Caracterização da Procura Turística em Albufeira 
 

De acordo com o PENT, o Algarve é a região que apresenta maior concentração de 

mercados emissores. É também a região com maior número de dormidas de estrangeiros 

e é aquela que apresenta o maior grau de dependência (82%) relativamente aos quatro 

principais mercados emissores (Reino Unido, Alemanha, Espanha e Países Baixos). De 

destacar a importância do Reino Unido que representa cerca de metade das dormidas de 

estrangeiros na região e em que podemos constatar esses dados nas seguintes análises. 
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Tal como se pode aferir pela análise das Figuras 2 e 3, a NUT II de Portugal que 

registou o, de forma destacada, o maior número de hóspedes na hotelaria foi Lisboa e 

Vale do Tejo (quase 4.000.000), seguida pelo Algarve, com menos de 3.000.000 de 

hóspedes. No entanto, tal cenário inverte-se por completo ao abordar as dormidas 

verificadas, em igual período, na hotelaria das duas regiões, tendo a hotelaria algarvia 

registado mais de 13.000.000 de dormidas, tendo-se a hotelaria de Lisboa ficado pelas 

8.600.000 dormidas. Estes indicadores justificam-se, em grande medida, pela 

predominância do Turismo de Negócios e de Short-Breaks em Lisboa e Vale do Tejo, 

que regista, tendencialmente, estadias mais curtas do que o turismo de Sol e Praia, 

motivação dominante no Algarve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2011) 

(em milhares) 

(em milhares) 

Figura 2 - Evolução do número de dormidas na hotelaria em Portugal, por NUTs II 

Figura 3 - Evolução do número de estadias na hotelaria em Portugal, por NUTs II 
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Ainda relativamente ao indicador estada média, segundo os dados do Anuário 

Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) relativos a 2009 (Tabela 2), pode-se 

verificar que a NUT II Algarve deteve uma média de 4,7 noites quanto a hóspedes 

nacionais e 5,4 noites quanto a hóspedes estrangeiros. Pode-se verificar, também, que 

Albufeira detém uma estada média superior relativamente a Portugal e ao Algarve com 

5,3 noites quanto a hóspedes nacionais e 5,8 noites quanto a hóspedes estrangeiros. 

 
Tabela 2 - Indicador estada média, 2009 

  
Estada média no 
estabelecimento 

(hóspedes nacionais) 
 

Estada média no 
estabelecimento 

(hóspedes estrangeiros) 

Portugal 2,8 3,6 

Algarve 4,7 5,4 

Albufeira 5,3 5,8 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) 

 

Pode-se ainda dizer que, na Região do Algarve, Albufeira é o terceiro município com 

maior número de noites de estada média, tanto de hóspedes nacionais como 

estrangeiros. Nesse âmbito, Vila Real de Santo António ocupou a primeira posição, com 

5,8 noites de hóspedes nacionais e 7,3 noites de hóspedes estrangeiros, e Lagoa a 

segunda, com 5,4 noites de hóspedes nacionais e 6,1 noites de hóspedes estrangeiros. 

 

No que diz respeito ao indicador de dormidas e hóspedes (Tabela 3) nos 

estabelecimentos hoteleiros, o Algarve deteve 12 927 603 dormidas, cerca de 35,46% 

do total de dormidas em Portugal. Albufeira obteve cerca de 45,23% dormidas 

relativamente ao Algarve, ou seja, 5 847 229.  

 
Tabela 3 - Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, 2009 

 Dormidas Hóspedes 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 
Portugal 36 457 069 20 384 570 337 999 8 222 976 12 927 907 8 358 392 127 573 1 487 326 

Algarve 12 927 603  4 366 628 337 999 8 222 976 2 739 440 1 124 541 127 573 1 487 326 

Albufeira 5 847 229 1 323 755 ... ... 1 108 057 293 237 ... ... 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) 
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Quanto ao número de hóspedes, este é bem menor que o número de dormidas. O 

Algarve deteve cerca de 21,19% do total de número de hóspedes em Portugal, ou seja, 1 

124 541 hóspedes. Albufeira obteve cerca de 40,45% do total do número de hóspedes 

do Algarve, ou seja, 1 108 057 hóspedes.  

 

Constata-se, assim, que Albufeira teve o maior número, tanto de dormidas como de 

hóspedes relativamente aos outros municípios do Algarve, com quase metade do 

número total de dormidas e hóspedes na região. 

 

Comparativamente ao panorama nacional, verifica-se que os hotéis desta região 

obtiveram valores, em termos de ocupação, muito superiores à restante oferta de meios 

de alojamento. 

 

As tabelas 4 e 5 referem-se, respetivamente, ao país de proveniência dos hóspedes e das 

respetivas dormidas. 

 
Tabela 4 - Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros segundo o país de residência, 2009 

 Total Portugal Alemanha Espanha Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

Portugal 36 457 069 13 242 692 3 341 911 3 203 770 1 789 147 5 669 681 

Algarve 12 927 603 3 647 189 1 300 597 697 662 1 223 260 3 824 516 

Albufeira 5 847 229 1 284 294 530 165 300 792 585 908 2 073 630 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) 

 

Da análise da tabela anterior constata-se que, do total de dormidas registadas nos 

estabelecimentos hoteleiros do território nacional, em 2009, quase 36,32% eram 

residentes em Portugal. Os hóspedes estrangeiros representaram, em 2009, 63,68% das 

dormidas nos estabelecimentos hoteleiros em Portugal.  

 

O Algarve obteve 35,46% do total de dormidas em Portugal. Os residentes que mais 

procuraram esta região provieram do Reino Unido com cerca de 29,58% do total de 

dormidas no Algarve. Albufeira também obteve um maior número de dormidas por 

parte dos residentes estrangeiros, sendo os do Reino Unido os que mais procuram este 

município com cerca de 35,46% do total de dormidas em Albufeira. 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
10 

 

 
Arco Iris Animación 

Tiago Gouveia N.º 6000 847 

Conclui-se, assim, que o número de dormidas de hóspedes residentes no estrangeiro é 

significativamente superior à dos hóspedes residentes em Portugal. 

  
Tabela 5 - Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros segundo o país de residência, 2009 

 Total Portugal Alemanha Espanha Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

Portugal 12 927 907 6 449 236 721 519 1 348 152 335 017 1 095 252 

Algarve 2 739 440 1 031 530 212 545 229 596 164 958 660 938 

Albufeira 1 108 057 323 410 78 364 88 712 80 625 344 577 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2010) 

 

Da análise da tabela anterior constata-se que, do total de hóspedes registados nos 

estabelecimentos hoteleiros do território nacional, em 2009, quase 49,89% eram 

residentes em Portugal. Os hóspedes estrangeiros representaram, em 2009, 50,11% dos 

hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros em Portugal.  

 

O Algarve obteve 21,19% do total de hóspedes em Portugal, cerca de 37,65% de 

hóspedes residentes em Portugal e uma maior procura por parte dos hóspedes residentes 

no estrangeiro relativamente ao total de hóspedes no Algarve. Os hóspedes residentes 

no Reino Unido, relativamente ao total de hóspedes estrangeiros, foram os que mais 

procuraram esta região, tendo representado uma fatia de cerca de 24,13%. 

 

Albufeira obteve cerca de 40,45% do total de hóspedes do Algarve. Albufeira foi mais 

procurada pelos residentes no Reino Unido com cerca de 31,10%. Seguidamente pelos 

residentes em Portugal com 29,19% do total de hóspedes em Albufeira. 

 

Conclui-se que, em Albufeira, o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros 

residentes no estrangeiro é significativamente superior à dos hóspedes residentes em 

Portugal.  

 

Da anterior análise de indicadores estatísticos da atividade turística no Algarve e, 

particularmente, em Albufeira, pode-se depreender que, apesar da assinalável vocação 

turística da região, a mesma depara-se com excessivas concentrações, nomeadamente ao 

nível das motivações dos turistas (Sol e Praia), de mercados emissores e ao nível 
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territorial, sendo que Albufeira sofre claramente com a forte massificação do seu setor 

turístico. 
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Capítulo III  Arco Iris Animación S.A. 
 

Numa primeira fase será feita uma breve resenha do historial da empresa, bem como a 

caracterização da mesma, o seu modo de funcionamento, as várias atividades de 

animação que possui e a estrutura organizacional da empresa. Toda a caracterização da 

empresa teve como base documentação oficial da empresa, com destaque para o 

Projeto: Arco íris Animación. 

 

3.1. Breve Historial da Empresa  
 

A Arco Iris Animación S.A. é uma empresa espanhola especializada em Animação 

Turística Hoteleira, iniciou a sua atividade em 2001, em Espanha, pela mão de María 

Pérez atual Diretora Geral, tendo vindo desde então a crescer e a consolidar-se no 

mercado através do estabelecimento de parcerias com vários hotéis na região do 

Algarve. Atualmente a Arco Iris Animación S.A. detém parcerias com quatro hotéis, 

mas com perspetivas de aumentar esse número já no princípio do próximo ano. 

 

3.2. Caracterização da Atividade da Empresa 
 

Muitas são as pessoas e empresas que confiaram nos serviços da Arco Iris Animación 

S.A. e que participaram em algum programa de animação nomeadamente: Hotel Rocio, 

Hoteles Oasis, Hotel Puerto Antilla, Hotel Carabela, Marismas Club, Iberotel, Yellow 

Club Hotel, Clube Humbria. 

 

Existem ainda outras empresas e instituições que também confiaram no 

profissionalismo da Arco Iris Animación S.A. e decidiram participar em projetos 

formativos, subsidiados pela Junta de Andaluzia, como é o caso do município de 

Almonte, do Hotel El Coto e do Hotel Flamero. 

  

Neste momento, a empresa deseja retomar o contacto com essas entidades, assim como 

manter e consolidar as atuais parcerias que detém. Só assim a Arco Iris Animación S,A. 

tem a certeza de poder oferecer um serviço de qualidade e de crescer enquanto empresa. 
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3.2.1. Modo de Funcionamento da Empresa 

 

Normalmente a equipa de animação que a empresa recomenda para um hotel é 

composta por cinco animadores. 

  

Esta equipa terá um porta-voz que se encarregará da interligação entre os vários 

departamentos do hotel e a empresa. 

  

Cada equipa de animação será supervisionada, no mínimo, uma vez por semana por um 

coordenador. Para além desta supervisão, também será feito um apanhado de materiais 

necessários para a animação noturna (vestuário, decoração, etc.), da formação 

necessária, entre outras. Todas estas funções de coordenação não têm qualquer custo 

para o hotel. 

  

Em ocasiões especiais, tais como o desenrolar de algum espetáculo ou dia temático, a 

equipa poderá ser reforçada com alguns animadores, sem custo algum para o hotel. 

Toda a produção dessas ocasiões especiais bem como o número de animadores 

necessários para as mesmas ficam ao critério da Arco Iris Animación S.A. 

  

No caso de algum animador ficar de baixa, a empresa responsabiliza-se pela 

substituição do mesmo no menor tempo possível (dois ou três dias, no máximo). 

  

Cada animador terá uma carga horária de quarenta horas semanais, distribuídas em 

cinco dias de trabalho, sendo que os outros dois dias serão para descanso (folga). 

  

Tanto o período de descanso como o período laboral serão contínuos. Tal significa que 

cada animador trabalhará cinco dias seguidos e descansará os outros dois. 

  

O horário laboral diário de cada animador é composto por oito horas repartidas em três 

turnos: 

  

- Turno da manhã (2 horas e 30 minutos) 

- Turno da tarde (2 horas e 30 minutos) 
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- Turno da noite (3 horas)1 

  

A equipa de animação estará sempre identificada e fardada. Durante o dia, com uma 

farda desportiva, de acordo com o desenrolar das atividades. Durante as noites, a farda 

terá uma cor facilmente identificável de forma a distinguir os membros da equipa de 

animação. Além disso, é obrigatório que cada animador esteja sempre identificado com 

uma placa que especifique o seu nome e cargo na equipa de animação. 

  

Em função dos grupos etários, a Arco Iris Animación S.A. propõe-se a trabalhar com 

três grupos básicos: 

 

Clube Mini 

Orientado a todos os hóspedes com idades compreendidas entre os quatro e os sete anos. 

Crianças com menos de quatro anos podem integrar este grupo, sempre e quando se 

encontrarem acompanhadas por alguém da família, maior de idade. O mesmo se passa 

para os maiores de sete anos que mostrem interesse em ficar e poderão fazer parte da 

maioria das atividades do Clube Mini.  

 

Clube Maxi  

Orientado a todos os clientes com idades compreendidas entre os oito e os catorze anos. 

 

Adultos 

Orientado a todos os hóspedes com idades superiores a quinze anos de idade. 

 

Aos três grupos básicos podem juntar-se outros dois, em função do volume e tipo de 

clientes com que se trabalha, dependendo também do número de animadores que 

compõem a equipa. Estes grupos são: 

 

Clube Adolescentes 

Este grupo de atividades compreende aqueles hóspedes com idades entre os doze e os 

dezassete anos. 

                                                 
1 A distribuição das horas de cada turno poderá variar, dependendo do número de clientes. 
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Clube Ouro 

Este grupo é composto por todos os hóspedes com mais de sessenta anos. 

 

3.2.1. Atividades de Animação  

 

Será importante referir que as atividades que serão explicitadas em seguida fazem parte 

de um portfolio que a empresa tem capacidade de desenvolver, e que apesar de muitas 

delas não estarem inseridas nos plannings elaborados para este ano, estas poderão ser 

realizadas sempre que necessário ou que se justifique, no sentido de satisfazer 

solicitações quer por parte dos hotéis, quer por parte dos clientes neles instalados. 

(anexo I)  

 

Todas as atividades poderão estar sempre sujeitas a alterações devido a vários motivos 

como por exemplo condições atmosféricas e pedidos especiais de grupos de clientes.  

 

Existe ainda uma atividade que faz parte da programação de dois clubes, maxis e 

adultos, e que é realizada todos os dias sem exceção  Jogo de Cocktail  que consiste 

muito basicamente em pequenos e simples jogos, fáceis de realizar com poucos recursos 

e num curto espaço de tempo. Normalmente o jogo realiza-se ao meio dia sendo este o 

último momento da manhã. Existe uma infinidade de jogos que podem ser 

desenvolvidos no âmbito deste tipo de atividades, tais como, jogos de cartas, de 

coordenação motora entre outros que entram na categoria dos jogos de mesa, do 

portfolio de atividades. A referência a este género de atividades é importante porque 

estes são tipo de jogos que promovem ao máximo o espírito de comunhão, de 

comunicação interpessoal e a aproximação de diversas culturas, costumes e ideologias. 

Por isso mesmo, aquando da realização desta atividade, todos os animadores estão 

presentes em perfeita harmonia com todos aqueles que quiserem participar. 
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3.3. Estrutura Organizacional da Empresa 
 

Relativamente à estrutura orgânica da empresa pode-se dizer que devido à sua curta 

existência, assim como o facto de a mesma estar ainda em fase de crescimento permitiu 

ao aluno uma melhor compreensão do seu funcionamento (figura 4). O aluno sentiu 

ainda que foi bastante enriquecedor perceber como deve uma organização deste tipo 

proceder para que se consiga afirmar no mercado de uma forma perfeitamente 

sustentável, o que não seria possível numa empresa de grandes dimensões e já 

estabelecida no mercado. 

      

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 4 - Organograma funcional da empresa Arco Iris Animación 
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Capítulo IV  Hotéis Parceiros onde o Aluno Estagiou 
 

Durante o seu estágio o aluno teve oportunidade de contactar com varias unidades 

hoteleiras, o que proporcionou um conhecimento mais amplo das suas formas de 

funcionamento assim como dos diversos departamentos que os compõem. 

Seguidamente caracterizar-se-ão as unidades hoteleiras em que o aluno desenvolveu o 

seu estágio. Todas as informações referentes às características dos hotéis foram 

baseadas em folhetos informativos fornecidos pelos mesmos. 

 

4.1. Hotel Clube Humbria 
 

O Clube Humbria é um empreendimento turístico localizado em Olhos de Água, 

Albufeira. (figura 5) 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: http://www.clubehumbria.net/ 

 

O complexo estende-se ao longo de 20.000 m2, com uma área de serviços adjacente ao 

mesmo (restaurante, bares, loja de conveniência, posto de internet e clube para 

crianças). 

 

O alojamento consiste em cento e noventa e três apartamentos tipo T1, distribuídos em 

três pisos com elevador, cada apartamento completamente equipado com telefone, 

televisão, ar condicionado, kitchnette e cofres individuais. 

 

A Praia de Olhos D´Água situa-se a oitocentos metros de distância, onde existem 

também várias zonas de restauração, comércio e de diversão noturna. (figura 6) 

Figura 5 - Clube Humbria 
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Fonte: 

http://www.google.com/search?pq=clube+humbria&hl=ptPT&cp=11&gs_id=1d&xhr=t&q=olhos+d'%C3%A1gua&g

s_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw1117&bih=549&wrapid=tljp1328662320349028&um=1&ie=UTF8&tb

m=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=RccxT7rICoPV8gOx_N3ZBg 

 

Instalações: 

 

 Receção 24h; 

 Posto de acesso à internet; 

 Restaurante com show-cooking e serviço de buffet; 

 Três bares (bar junto à piscina, Bar Melody, Bar Loundge); 

 Animação diurna e noturna;  

 Parque infantil; 

 Clube de crianças; 

 Piscina para adultos e crianças; 

 Parqueamento exterior e subterrâneo gratuito. 

 

O Clube Humbria dispõe, também, de acordos comerciais com vários campos, sendo 

possível organizar para individuais e grupos pacotes com alojamento, golfe e transfers. 

 

4.2. LUNAHOTEIS, S.A. 
 

A Lunahoteis S.A, empresa de capital português, insere-se no âmbito da atividade 

turística, com uma clara e dinâmica aposta estratégica neste setor. Em 2006, criou a 

Figura 6 - Praia de Olhos D´Água 
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marca Luna Hotels Spa & Resorts, S.A. e que fundiu as atuais dezoito unidades de 

alojamento. 

 

4.2.1 Luna Falésia Mar 

O Luna Falésia Mar (figura 7) localiza-se sobre a praia da Falésia, cercado de amplas 

áreas verdejantes e a poucos minutos cidade de Albufeira. Este hotel possui as seguintes 

características gerais: 

 Duzentos e quarenta apartamentos T0,T1;T2; 

 Serviços de limpeza diária;  

 Restaurante;  

 Bar;  

 Snack-bar de piscina; 

 Piscina para crianças e adultos;  

 Campo de ténis;  

 Sala de jogos;  

 Golfe a 500 metros;  

 Próximo a praias com oferta de desportos náuticos; 

 Parque infantil; 

 Clube infantil;  

 Praia - acesso direto;  

 Animação diurna e noturna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.lunafalesiamar.com/ 

 

Figura 7 - Luna Falésia Mar 
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4.2.2 Luna Alpinus 

 

O Luna Alpinus (figura 8) localiza-se numa exclusiva zona turística, junto das mais 

famosas praias de Albufeira e a poucos minutos do centro histórico da cidade junto de 

uma diversificada oferta de lojas de artesanato, restaurantes, bares, discotecas e 

animação noturna. As principais características desta unidade hoteleira são:  

 

 Cento e oitenta e cinco apartamentos;  

 Bar de piscina;  

 Restaurante à La Carte;  

 Bar com animação noturna; 

 Televisão por satélite;  

 Limpeza diária;   

 Elevadores: sete;  

 Golfe a 200 metros;  

 Piscina exterior: quatro (dois de adultos e duas de crianças);  

 Próximo a praias com oferta de desportos náutico; 

 Parque de estacionamento; 

 Mini clube; 

 Equipa de animação. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.lunaalpinus.com/ 

 

 

 

Figura 8 - Luna Alpinus 
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Capítulo V - Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

No que diz respeito à metodologia selecionada para a descrição das atividades 

desenvolvidas, o aluno irá dispor a informação agrupada e ordenada pelos clubes 

relativos a cada uma das faixas etárias dos hóspedes, bem como de acordo com os hotéis 

em que desenvolveu o estágio. Apesar de a sequência da descrição das atividades não 

seguir um critério cronológico, far-se-á referência aos períodos temporais em que foram 

desenvolvidas bem como à frequência com que as mesmas foram realizadas.  

 

Relativamente à estrutura do presente capítulo, propõe-se iniciar o mesmo com a 

descrição genérica e simultânea das atividades desenvolvidas nas três unidades 

hoteleiras onde se desenvolveu o estágio, pelo facto de serem bastante semelhantes 

entre si. No segundo subponto do capítulo, descrever-se-á detalhadamente o 

envolvimento do estagiário nas atividades de animação. Neste âmbito, num primeiro 

momento abordar-se-ão aquelas que foram desenvolvidas no Clube Humbria e, 

seguidamente, as que se realizaram nas duas unidades hoteleiras pertencentes ao 

LunaHoteis, S.A. No final da abordagem às atividades desenvolvidas tanto no Clube 

Humbria como nos hotéis do LunaHoteis, S.A, far-se-á um balanço dos benefícios e 

aprendizagem apreendidos pelo estagiário bem como de eventuais contributos do 

mesmo para uma melhor prestação das atividades de animação da empresa. Será 

importante referir ainda que todas as atividades desenvolvidas durante as noites serão 

alvo de especial atenção e devidamente descritas pormenorizadamente num subcapítulo 

à parte. 

 

5.1. Descrição Genérica das Atividades  
 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pelo estagiário, estas serão descritas de 

uma forma geral dado que nos três hotéis em que o aluno desenvolveu o estágio as 

atividades realizadas foram as mesmas, mudando somente o local (hotel) onde foram 

desenvolvidas.  
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5.1.1. Clube Mini 

. 
 

Este clube tem uma estrutura própria onde os pais podem deixar as crianças com um ou 

dois animadores, dependendo do número de crianças presentes, onde terão também que 

preencher um formulário com o nome, a idade, o número do quarto e se estão 

autorizados a sair sozinhos ou não. É de salientar que, sempre que foi chamado a 

desempenhar tarefas no Clube Mini, o estagiário assumiu o papel de monitor deste 

clube. Assim, considera-se importante explicitar em que consistem algumas das 

atividades a ele inerentes (figura 10), visto que não são propriamente do conhecimento 

geral: 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://img.agoda.net/hotelimages/139/139094/139094_1112021603004718766_STD.jpg 

 

Figura 10 - Clube Mini 

Figura 9 - Programa Clube Mini 

Fonte: Empresa Arco Iris Animación S.A 
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 Jogo do Ovo  é um jogo muito simples em que as crianças atiram, a partir de uma 

certa distância, uma pequena bola para uma cuvete de ovos, assinalada com diversas 

pontuações. Ao fim de três rondas ganha a que acumular mais pontos; 

 

 Jogo do Sapo  desenvolve-se nos mesmos moldes que o anterior, sendo a única 

diferença o facto de a bola ser atirada para a boca de um boneco representando um 

sapo de tamanho gigante; 

 

 Pintar Sal  consiste em pintar um pequeno monte de sal de cada vez e cada um de 

diferentes cores até haver quantidade de sal suficiente para encher uma pequena 

garrafa que ficará com várias camadas de sal de várias cores. O sal é pintado com giz 

e é uma das atividades com mais aderência por parte dos mais novos; 

 

 Dia do Pirata  esta atividade, tal como o nome indica, ocupa a totalidade do dia 

visto que ao longo do mesmo todas as atividades são realizadas em função desta 

temática. Assim de manhã são desenhados, pintados e recortados vários adereços 

como espadas, tatuagens e máscaras. Enquanto isto, um dos animadores distribui por 

todo o perímetro do hotel dez pistas que conduziram os participantes numa busca 

pelo baú do tesouro realizada da parte da tarde e que normalmente contem várias 

guloseimas para todos os participantes; 

 

 Jogo da Memória  existem cerca de quarenta pares de cartões que têm profissões 

estampadas neles e depois de os participantes tentarem memorizar onde se situam os 

referidos pares, todos os cartões são virados e ganha quem conseguir encontrar mais 

pares de cartões. 

 

5.1.2. Clube Maxi    

 

Relativamente às atividades desenvolvidas no Clube Maxi e no âmbito da animação 

de adultos (figuras 11 e 12), será importante referir que a grande maioria delas são 

realizadas nos mesmos moldes, apenas mudam os horários e os monitores que as 

levam a cabo.  
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5.1.3. Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Programa Clube Maxi 

Fonte: Empresa Arco Iris Animación S.A 

Figura 12 - Programa Clube Adultos 

Fonte: Empresa Arco Iris Animación S.A. 
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Neste sentido o aluno irá explicitar novamente as atividades que não são do 

conhecimento geral. 

 

 Sjoelback  jogo de origem holandesa que consiste numa plataforma com cerca de 

dois metros de comprimento e meio metro de largura onde existem quatro ranhuras, 

cada uma com a sua pontuação. Cada participante tem direito de lançar trinta mini 

discos de cada vez que joga e realizam-se as rondas que o tempo destinado à 

atividade permitir. Ganha quem conseguir acumular o maior número de pontos; 

 

 Mini-Olímpicos  esta atividade também é realizada durante um dia inteiro visto ter 

diversas atividades inerentes à temática e que podem também perfeitamente ser um 

conjunto de atividades presentes nas programações habituais mas com a 

particularidade de se jogar em equipas. Ganha a equipa que mais atividades ganhar 

ao longo do dia; 

 

 Mikado  este jogo é uma variante de um outro em ponto pequeno e que consiste 

num conjunto de paus, cada um com a sua pontuação, que são lançados 

aleatoriamente para o chão em que os participantes terão de apanhar um por um, sem 

que os restantes paus se movam. Se algum se mover esse participante para de jogar e 

prossegue o próximo concorrente. Ganha quem acumular mais pontos; 

 

 Petanca  nesta atividade existem seis bolas com algum peso e uma bola mais 

pequena que vai servir de referência, pois o objetivo é aproximar as bolas grandes o 

mais possível da pequena. Existem diversas variantes deste jogo mas normalmente a 

pontuação é decrescente da bola mais perto para a bola que ficou mais longe. Ganha 

quem acumular mais pontos.  

 

Ainda no que se refere às atividades desenvolvidas, existe uma pequena diferença entre 

o Clube Maxi e Adultos, que se prende com o facto de apenas os adultos desenvolverem 

atividades de tiro, isto é, tiro com arco e tiro com carabina. Ambas as atividades são 

consideradas de risco daí a empresa não permitir que participantes com menos de 

dezoito anos as desenvolvam. 
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5.1.4. Animação Noturna 

 

Relativamente à animação noturna é importante referir que esta é composta por três 

momentos distintos mas igualmente importantes que são: 

 

 Mini Disco  Este momento era o único elemento de animação destinado às crianças 

que se realizava durante o período noturno. Nesta altura, todas as famílias com 

crianças juntavam-se junto do bar da piscina onde poderiam, juntamente com dois ou 

três animadores, dançar e cantar cerca de dez músicas infantis com as respetivas 

coreografias. De salientar que este constituía um momento lúdico - pedagógico para 

todas as crianças presentes porque lhes permitia tomar contacto com outras crianças 

de nacionalidades diferentes e, assim, desenvolver capacidades linguísticas de uma 

forma divertida e aprazível, até porque no final eram distribuídos rebuçados e chupa-

chupas a todas as crianças que haviam participado; 

 

 Entrega de Certificados  Nesta ocasião procedia-se à entrega de diplomas relativos 

às atividades diárias. O vencedor de cada atividade teria direito a receber um 

documento certificando que o participante havia ganho a atividade. Normalmente a 

entrega ocorria logo a seguir da Mini Disco. Poderiam também ser entregues 

diplomas referentes a outros acontecimentos tais como dias de aniversário ou outras 

comemorações. Este era sempre um momento bastante esperado pois dava 

oportunidade aos participantes de serem reconhecidos por algo em que foram 

realmente os melhores, perante todos os presentes; (anexo II) 

 

 Concursos e Espetáculos - Por volta das dez horas iniciavam-se os diferentes tipos 

de espetáculos de animação. Ao finalizar esse espetáculo, havia um espaço dedicado 

à dança em que os animadores junto dos clientes realizam o chamado Club Dance. 

Por último, alguns dos animadores realizam trabalho de relações públicas na medida 

em que é necessário tentar perceber o grau de satisfação assim como algum feedback 

útil para corrigir e melhorar o que se acabou de realizar. Estes concursos e 

espetáculos eram normalmente planeados com um dia de antecedência consoante o 

número e tipo de clientes que se encontravam alojados no hotel. Assim, no dia 
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anterior ao espetáculo selecionado colocavam-se cartazes informativos (anexo III) 

em vários pontos do hotel com a programação do dia seguinte. 

 

Para terminar realizava-se a despedida, em que se agradecia a presença do público, 

apresentava-se a equipa de animação e se informava sobre as atividades que teriam 

lugar no dia seguinte. 

 

De entre os mais de vinte tipos de espetáculos e concursos em que o estagiário teve 

oportunidade de participar (anexo IV): destacam-se o Show Grease (anexo V) e Show 

Drácula (anexo VI). O primeiro era caracterizado pela execução de coreografias 

relativas ao filme Grease, e o segundo consistia numa coreografia alusiva ao tema 

seguida de um concurso destinado aos hóspedes. Ambas as atividades foram aquelas 

que, por um lado mais empenho exigiram ao estagiário e a equipa de animação, e que, 

por outro, obtiveram reações mais positivas por parte dos hóspedes. 

 

5.2. Envolvimento do Discente no Estágio 
 

Em seguida explicitar-se-á em que medida o aluno se envolveu nas atividades que 

desenvolveu durante o seu estágio. Numa primeira fase abordar-se-á o trabalho 

desenvolvido no hotel Clube Humbria e, numa segunda fase, no LunaHoteis, S.A.  

 

Para uma melhor perceção da frequência e periodicidade com o que o estagiário esteve 

envolvido nas várias tarefas que lhe formam confiadas, considerou-se pertinente a 

elaboração e inserção de um cronograma de atividades (Figura 14). 

 

 





Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
29 

 

 
Arco Iris Animación 

Tiago Gouveia N.º 6000 847 

Clube Humbria 

 

Durante o período em que desenvolveu o seu estágio neste hotel, o aluno teve 

oportunidade de se ambientar com as metodologias de trabalho e todos os 

procedimentos corretos para o bom desenvolvimento do mesmo. Assim sendo, a 

primeira tarefa foi tentar perceber como funcionava o mini clube e as respetivas 

atividades desenvolvidas no mesmo. O aluno passou o primeiro dia de trabalho neste 

local.  

 

Nos dias seguintes o estagiário integrou-se nas atividades para os dois outros grupos, 

maxis e adultos, sempre acompanhado por outro animador para que assim pudesse 

apreender quais os critérios obrigatórios que cada atividade deveria ter em conta. Esta 

fase de integração decorreu dentro das expectativas dado que o aluno, na primeira 

semana, interiorizou todos os procedimentos, o que facilitou a sua adaptação em termos 

gerais. É importante referir também que este tipo de trabalho envolve uma forte 

componente ao nível de comunicação visto que para se ser um bom animador com uma 

gama mais completa de aptidões, é necessário ter capacidade de falar ao microfone, 

obrigatoriamente três idiomas distintos: Português, Inglês e Espanhol. Durante o 

restante tempo em que o aluno desenvolveu estágio neste local, foi-lhe também possível 

aplicar o seu espírito de iniciativa e cunho pessoal em todo o trabalho em que se 

envolvia, até porque o aluno desenvolvia por si só no que diz respeito a maior parte das 

atividades diárias.                                                                                                                                                                                                                                              

 

No final do segundo mês de estágio, devido a ajustes e mudanças nas equipas de 

trabalho por parte da diretora geral da empresa, foi proposto ao aluno passar a trabalhar 

em duas outras unidades hoteleiras na mesma área geográfica, sob a justificação de que 

o trabalho que o aluno desenvolvera até então era extremamente satisfatório e possuía 

capacidade para trabalhar com um elevado grau de autonomia. Esta era sem dúvida uma 

excelente oportunidade para desenvolver competências nesta área assim como de 

afirmação no seio da estrutura humana da empresa, pelo que o aluno não hesitou em 

aceitar a proposta. A mesma revelou-se surpreendente e elogiosa para o aluno, pelo 

facto de ser um mero estagiário e ainda ter cumprido pouco mais de metade do período 

de estágio. 
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LunaHoteis, S.A  

 

A partir do momento em que o estagiário passou a trabalhar nestas duas unidades 

hoteleiras deste grupo (Luna Falésia Mar e Luna Alpinus), a sua capacidade de 

iniciativa e de decisão estiveram sempre implícitas no trabalho que viria a desenvolver. 

A falta momentânea de animadores para trabalhar obrigava a que houvesse somente um 

animador para cada hotel, o que implicava que esse animador teria de conseguir 

desenvolver as atividades planeadas para as três faixas etárias, (minis, maxis e adultos). 

Assim, o aluno e a responsável da equipa de animação nestes hotéis optaram por uma 

estratégia que simplificava o desenvolvimento do seu trabalho e que consistia em tentar 

agregar as atividades dos maxis e adultos desenvolvendo-as o mais próximo possível do 

mini clube. Esta situação só era viável porque a adesão às atividades não tinha o mesmo 

volume da anterior unidade hoteleira, devido à sua estrutura e também devido ao facto 

de ser o primeiro ano que a Arco Iris Animación S.A. trabalhava com este grupo. Assim, 

o envolvimento do aluno foi absoluto e indispensável na boa imagem que a empresa 

deixou junto do grupo hoteleiro, garantindo mesmo um novo contrato de prestação de 

serviços para o ano seguinte 
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Conclusão 
 

O aluno considera que todo o seu estágio foi, sem dúvida, extremamente enriquecedor 

no que toca ao desenvolvimento de experiências e competências, quer a nível pessoal 

como profissional. O mesmo sente que durante todo esse período, o serviço prestado foi 

de qualidade, de grande entrega e compromisso para com tudo aquilo que lhe foi 

proposto. Assim, o sentimento de dever cumprido foi reforçado pelo reconhecimento 

dos seus colegas e, particularmente, pelo seu supervisor.  

 

Num primeiro momento do estágio, o Clube Humbria foi de facto uma mais-valia em 

todo o processo de integração e desenvolvimento das competências necessárias para que 

pudesse trabalhar nesta área, muito por causa do forte acompanhamento que a empresa 

providencia aos seus trabalhadores e por isso mesmo este hotel ser sempre o primeiro 

local de trabalho para todos os seus colaboradores. Num segundo momento o 

LunaHoteis, S.A permitiu que o aluno conseguisse pôr em prática tudo aquilo que 

apreendeu aquando da passagem pelo Clube Humbria. 

 

Convém ainda destacar que o estagiário teve a oportunidade de por em pratica muitos 

dos conhecimentos adquiridos no âmbito da licenciatura em turismo e lazer, 

nomeadamente as línguas estrangeiras, Organização e Gestão de Eventos, Operações 

Turísticas e Pratica Profissional I e III.    

 

Apesar do balanço amplamente positivo que o aluno faz do estágio e dos serviços 

prestados pela empresa onde o desenvolveu, considera-se relevante apontar alguns 

aspetos menos positivos no que concerne à filosofia e temáticas da animação turística 

desenvolvida nos hotéis do Algarve, que também se refletem negativamente no tipo de 

atividades desenvolvidas pela Arco Íris Animación.  

 

Assim, eventualmente pelo facto de o Algarve se ter tradicionalmente desenvolvido com 

base no turismo de sol e praia, com elevada dependência de operadores turísticos 

externos, como por exemplo a empresa Thomas Cook, que aí implementaram produtos 

turísticos superficiais com uma quase nula ligação ao património sócio-cultural da 

região, a animação turística hoteleira que aí se privilegiou somente contribuiu para 
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manter os hóspedes circunscritos aos hotéis e resorts e não para servir um dos principais 

objetivos que estiveram na fundação do próprio conceito de animação turística de 

fomentar o contacto entre visitantes e visitados. Consequentemente, a animação turística 

hotelaria algarvia encontra-se frequentemente e, eventualmente, excessivamente 

subordinadas a temáticas relacionadas com o background sócio-cultural dos visitantes e 

não temas que advenham da cultura, património e tradições singulares dos visitados, 

como por exemplo o Fado ou mesmo temas referentes às características piscatórias que 

aquela região em tempos possuiu. 
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Anexo I 
Portfólio das atividades da empresa 

 



ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

FITNESS  

Ginástica 

Aeróbica 

Step 

Aeróboxing  

Alongamentos 

 

DESPORTOS ACTIVOS 

Futebol 

Basquetebol 

Ténis 

Badminton 

Mini Golf 

Voleibol 

 

EXTEMOS 

Tiro com carabina 

Tiro com arco 

Tiro com zarabatana 

 

DESPORTOS NA PRAIA 

Futebol misto 

Voleibol misto 

Futebol gigante misto 

Aeróboxing misto 



ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

DESPORTOS AQUÁTICOS 

Pólo aquático 

Basquetebol aquático 

Hidroginástica  

Aqua Salsa 

Jogos de piscina 

 

DESPORTOS DE RELAXAMENTO 

Yoga 

Tai-chi 

Relaxamento progressivo 

Auto massagem  

Passeio Turístico 

Passeio em Bicicleta 

 

JOGOS 

Dardos 

Petanca 

Sjoelbäk 

Bowling 

Matraquilhos 

Jogo do cocktail  

Gincana 

Jogo do zorro 

Twister 

Mikado gigante 

Dvd bingo 

Bingo piscina 



ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

JOGOS DE MESA 

Torneio de cartas 

Torneio de dominó 

Xadrez 

Damas 

Parchis 

Jogo do ganso 

Bacgamon 

Torneio de puzzle 

4 em linha 

 

JOGOS DE SEMPRE 

Bola presa 

Escondidas 

Cabra cega 

Jogo do pano 

Guarda e ladrões 

 

ACTIVIDADES MANUAIS 

Concurso de desenhos 

Pintar e colorir 

“Pinta com os teus dedos” 

Escultura em plasticina 

Escultura em papel 

Fabricando plasticina 

Pintura facial 

Marionetas 

Máscaras 

Argila 



ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

ACTIVIDADES MANUAIS PARA 

RECORDAR 

Pintar em seda 

Pintar t-shirts 

Fabricar as tuas jóias 

Garrafas de sal colorido 

Tattoo studio  

Workshop de cerámica 

 

CURSOS 

Aulas de idiomas 

Aulas de dança 

 

ACTIVIDADES ESPECIAIS 

Mini olimpíadas 

Dia do pirata 

Dia do índio 

Dia verde 

Dia da água 

Dia da comunidade 

Dia mundial do turismo 

Festa de fim de Verão 

Dia de portas abertas 

Demonstração de cozinha 

Campeonatos desportivos com outros hotéis 

 

Visitas guiadas 

Excursões organizadas 

Jantar com os animadores 
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Anexo II 

Certificado de participação   



O DEPARTAMENTO DE ANIMAÇÃO DO

CLUBE HUMBRIA
CERTIFICA QUE:

e após participação na actividade de animação

_______________________________

conseguiu o º lugar.

__________________

_______________________

no dia

Chefe de animação

______________
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Anexo III 
Cartaz Live Show 
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Anexo IV 

Animação Noturna 



ANIMAÇÃO NOCTURNA 

ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO NOC-

TURNA 

 

CONCURSOS 

Quiz Musical 

Quiz Puzzle 

Master quiz  

TV Quiz  

Cabaret Quiz  

Hang a man 

Skategories 

Sopa de letras 

Lotto Dance 

Miss Hotel  

Miste Hotel 

Homens contra mulheres 

Animadores contra clientes 

Pelotazo 

Crazy Bingo 

 

SHOWS PARTICIPATIVOS 

AloHawai 

Western Show 

Show Árabe 

Anjos e demónios 

Happy Birthday Horror Show 

Noite Drácula 

Noite de talentos 



ANIMAÇÃO NOCTURNA 

SHOWS CONTEMPLATIVOS 

Noite de humor 

On Broadway 

Le petit Cabaret 

Metrópolis 

Saturday Night Fever 

Grease 

Show Latino 

Grammies 

JukeBox 

Dinner for one 

Playback night  

 

SHOWS INFANTIS 

Disney Show 

A flor do príncipe 

O tesouro da Disney 

Pais e filhos 

Mini Playback 

Mini Miss   

Mini Mister  

 

OUTROS  

Karaoke 

Noite de cinema 

Noite de dança 
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Anexo V 

Show Grease 
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Anexo VI 

Show Drácula 



 


