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Resumo 
 

 Este relatório de estágio foi realizado no âmbito do Curso de Especialização 

Tecnológica em Acompanhamento de Crianças e Jovens, para a conclusão do mesmo. 

 O estágio foi desenvolvido num campo de férias em Penamacor, pertencente à 

Associação Jovens Seguros. 

O seu principal objetivo é a dedicação que coloca às crianças e ao 

desenvolvimento das suas capacidades, possibilitando o seu crescimento enquanto seres 

humanos, alertando-os para as diferentes situações não só a nível social, como também 

ambiental. 

As crianças podiam contar com atividades radicais ao longo dos dias, atividades 

ligadas ao ambiente e também ao contacto com os outros não só com as crianças e jovens 

que os acompanhavam mas com a população em geral.  

O meu objetivo neste estágio era acompanhar as crianças permitindo que estas 

pudessem usufruir da diversão que as atividades permitiam sempre em segurança. 

Pretendia ainda conhecê-las e criar laços com elas, fortalecendo o seu crescimento/ 

maturidade, mostrando-lhes que nem todos somos iguais mas que, no fundo, a diferença 

não deve ter grande importância nem deve influenciar o modo como vemos os outros. 

 

 

Palavras-chave: crianças e jovens; atividades radicais; diversão; crescimento 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório de estágio tem como principal objetivo a conclusão do Curso 

de Especialização Tecnológica em Acompanhamento de Crianças e Jovens no Instituto 

Politécnico da Guarda, demonstrando o trabalho que desenvolvi no estágio. 

 A instituição que escolhi para fazer o estágio foi a Associação Jovens Seguros, 

mais concretamente o campo de férias fechado em Penamacor. É uma associação que se 

dedica a organizar campos de férias abertos e fechados, dando oportunidade a que as 

crianças e jovens entre os 7 e os 17 anos possam desfrutar das suas férias de uma maneira 

mais animada podendo criar novos laços com outros indivíduos, partilhando momentos e 

vivências e proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento social e humano. 

Este estágio decorreu entre o período de 18 de julho de 2015 a 11 de agosto de 

2015, com o total de 400 horas, como tal foi necessário o recurso a um plano de estágio 

(Anexo 1) que delineou o meu trabalho. 

 Para a realização deste estágio escolhi este campo de férias porque para mim seria 

uma nova experiência. Quando era mais nova participei num campo de férias aberto, mas 

nunca tive oportunidade de experimentar um campo de férias fechado. Além disso já fiz 

estágios nesta área, mas como Técnica de Apoio Psicossocial, trabalhei apenas com 

crianças entre os 2 e os 6 anos. Assim, preferi entregar-me a um novo desafio, alargando 

os meus conhecimentos e técnicas de trabalho direcionadas a crianças e jovens. 

 Penso que os campos de férias são muito importantes porque nos mostram uma 

outra realidade. Atualmente, no nosso dia a dia, é possível ter contacto com crianças e 

jovens de classes desfavorecidas ou que sofrem de violência em casa, ou ainda, que não 

foram bem vindas pelos seus pais e familiares e que tiveram de criar a sua própria família 

num outro lugar para elas desconhecido. Esse contacto é pontual não passando de algumas 

palavras. Num campo de férias a situação é diferente. Ali as crianças são todas iguais, 

sejam crianças com passados provenientes de contextos mais desfavorecidos, Juntam-se 

as pobres e as ricas; as filhas de operários e de empresários o que se torna muito 

importante para elas, pois permite-lhes compreender que não existem rótulos, mas sim, 

situações que nos demonstram a vida em diferentes pontos de vista e que nos transformam 

nas pessoas que somos no presente e seremos no futuro. 

O relatório está dividido em três capítulos. No primeiro desenvolvo a 

caracterização da associação, falando na sua história e depois foco-me um pouco no 
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campo de férias fechado, onde realizei o estágio, abordando as diversas estruturas: física, 

administrativa e social.  

O segundo capítulo está mais direcionado para a contextualização, onde aborda a 

construção e o desenvolvimento do ser humano, nomeadamente, na infância (Terceira 

Infância) e adolescência, pois foi com estas duas grandes faixas etárias que trabalhei.  

No terceiro capítulo vai estar presente a minha rotina e as funções desempenhadas 

durante o estágio e as atividades onde participei, divididas também em quatro partes: as 

atividades de quebra-gelo, que permitiam conhecer o grupo com o qual ia trabalhar; as 

atividades diurnas, feitas durante o dia dentro ou fora do campo de férias; as atividades 

noturnas, desenvolvidas maioritariamente fora do campo de férias, mas na vila de 

Penamacor, e as atividades de survivor, que tiveram lugar em Pedrógão Pequeno, em que 

o principal objetivo era sobreviver, trabalhar em equipa e competir entre grupos. 

Depois de todos os aspetos em cima referidos, farei uma reflexão sobre o período 

de estágio, onde abordarei os pontos fortes e fracos do mesmo, bem como as minhas 

falhas e correções. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

RECETORA 
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1.1. Jovens Seguros – Caracterização 

 

A associação Jovens Seguros (JS)1 é uma associação que pretende atuar ao nível 

do desenvolvimento ocupacional de crianças e jovens. Esta nasceu em 2001 proveniente 

da tradição do Sindicato de Seguros em criar campos de férias, tradição essa iniciada em 

1982, suportada pelas companhias de seguros que efetuavam uma transferência, em forma 

de quota extra, para que o sindicato pudesse proceder à organização dos campos de férias 

dirigidos aos filhos dos trabalhadores das companhias de seguros. 

Contudo em 2001, saiu uma legislação que proibia esses donativos dirigidos ao 

sindicato, devido a prejudicar a vida sindical, portanto, foi decidido criar uma associação 

com empresas ligadas ao setor segurador com a autarquia, do Crato, que foi a primeira a 

fazer parte do projeto e onde se realizou o primeiro campo de férias da Jovens Seguros. 

Posteriormente foram adicionadas outras entidades e sindicatos que consideravam 

importante manter a tradição dos campos de férias. Desde então, a associação tem 

alargado o seu âmbito de atuação, trabalhando atualmente com diversas autarquias, 

empresas do setor bancário, colégios e externatos. 

Apesar de esta associação estar a ter um crescimento lento é uma entidade 

sustentável que trabalha para os seus associados. 

É no Largo do Intendente, nº35 em Pina Manique, junto ao Martim Moniz, que 

está a sua sede, local onde estava situada a sede do Sindicato de Seguros. A associação 

tem outras instalações em Proença-a-Nova um Hostel Aventura, o centro de campo de 

férias fechado em Penamacor, localizado na Rua da Serra, onde se realizou o meu estágio. 

Fazem parte ainda da associação várias instalações no distrito de Lisboa, desde armazéns, 

locais de salas de formação de monitores, entre outros. 

A missão que está no centro do trabalho desta associação é promover e 

desenvolver atividades que permitam a ocupação de tempos livres, dando especial 

destaque aos campos de férias, formação aventura, exploração da natureza e criação de 

projetos de capacitação pessoal e comunitária. 

No que diz respeito ao campo de férias fechado, a sua finalidade é a diversão. 

Os objetivos gerais passam por trabalhar um conjunto de competências sociais e 

humanas dos jovens; permitir a proximidade com o interior do país; perceber o trabalho 

                                                             
1 Informação fornecida a 11-08-2015, por Ricardo Marques responsável do campo de 

férias fechado. 
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em comunidade; possibilitar uma vida mais cooperante; poderem dar outra visão da vida 

a todas as crianças e jovens que vivem confinados aos seus bairros e comunidades.  

 

1.2. Estrutura Física 

 

Relativamente à estrutura física do campo de férias fechado não me foi indicada 

uma área do espaço total. No entanto indico as diversas divisões desse espaço (Anexo 2), 

um alpendre, uma sala de convívio, uma discoteca, um escritório, um refeitório, uma 

cozinha, duas arrecadações, uma sala de desporto, uma sala dos monitores, três camaratas 

femininas, quatro camaratas masculinas, um balneário masculino, um balneário feminino, 

e uma casa de banho comum. Foram ainda disponibilizados os inventários de algumas 

divisões do campo de férias (Anexo 3). 

O campo de férias fechado realiza-se entre julho e agosto e está dividido por 

turnos, cada um com duração de uma semana, e cada um também com números diferentes 

de crianças e jovens com idades entre os 8 e os 17 anos. O primeiro turno que fiz teve 

cerca de 93 utentes e os outros cerca de 83. O número de crianças e jovens em cada turno 

varia conforme as inscrições e o programa. Varia também, o número de rapazes e 

raparigas por camarata, ou seja, por norma a divisão é feita por idades: numa camarata as 

crianças até aos 12 anos e nas outras dos 12 anos para cima. Normalmente cada camarata 

alberga 12 pessoas. 

É importante referir ainda que o campo de férias está aberto também a crianças 

com necessidades educativas especiais, pelo que a organização tenta sempre adaptar as 

atividades aventura às suas necessidades, de modo a que possam usufruir de toda a 

diversão e das atividades. No entanto, não é possível a participação das crianças com 

deficiências profundas porque a associação não está preparada para as receber. 

 

1.3. Estrutura Administrativa 

 

No que concerne à estrutura administrativa estavam presentes no período de 

estágio que fiz cerca de 4 coordenadores, 19 monitores e 2 cozinheiros (Anexo 4). 

Na associação estão pessoas com diferentes áreas de formação académica e até 

alguns com pouca formação. Todos os monitores precisam de fazer o curso de monitores 

da Jovens Seguros que tem 140h de formação em sala de aula com Direitos e Obrigações, 
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Socorrismo, Relacionamento Interpessoal com Crianças e Jovens em Risco, Técnicas de 

Montagem de Balões, e ainda uma parte de atividades exteriores onde se trabalha a 

orientação, as manobras de cordas para os desportos aventura e socorrismo em espaço 

arborizado. 

Os papéis e funções de cada membro da equipa do campo de férias são distribuídos 

segundo uma hierarquia, ou seja, os mais velhos, como referências, são os coordenadores 

e depois seguem-se os monitores normais que do ponto de vista funcional são designados 

para certas funções através do poder e capacidade de decisão, e, segundo as suas 

características e perfil. Podem ser mais adequados para atividades como animadores ou 

da logística, mas no geral todos os membros da equipa têm de estar prontos a assumir 

novas funções e aceitar sair da sua zona de conforto para que possam melhorar como 

monitores. 

Após as férias de verão e findados os campos de férias, a associação está envolvida 

em vários programas e projetos, como por exemplo, o Programa Escolhas destinado a 

crianças desfavorecidas ou em situações de risco. A associação emprega 12 pessoas a 

tempo inteiro ao longo do ano que são responsáveis e ajudam no planeamento de 

atividades, tal como o seu controlo e dinamização e onde fazem também as contratações. 

Esta associação conta ainda com ajudas dos seus sócios e parceiros (Anexo 5). 

 

1.4. Estrutura Social 

 

De acordo com a estrutura social podemos dizer que, apesar de esta ser uma 

associação onde as crianças passam uns dias, principalmente, nas férias de verão, oferece 

atividades desenvolvidas fora do contexto de sala de aula, onde as crianças não passam o 

dia sentadas em cadeiras e fazer trabalhos de escrita e raciocínio acompanhadas por 

professores da área, mas sim em contexto exterior onde correm, saltam e passam o dia 

divertidos ao ar livre acompanhados por monitores. Com o objetivo de educar as crianças 

e jovens de acordo com os valores e regras de cidadania e permitir a interação com a 

comunidade. 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora, educar é “o ato de 

fornecer o necessário para o processo que visa o desenvolvimento harmónico do homem 

nos seus aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade.” 

Neste contexto, podemos dizer que a educação é um conjunto de processos que, 

quase sempre orientados por adultos, desenvolvem as capacidades do ser humano para 
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que este possa desempenhar um papel ativo e responsável na sociedade onde está inserido, 

mas não podemos definir educação como uma preparação para a vida pois esta é a própria 

vida. 

Como agentes de socialização primária as famílias são as responsáveis e quem 

deve dar uma melhor e permanente educação aos seus filhos. No entanto, precisam 

também de apoiar e acompanhar os seus filhos nas escolhas que fazem, e por isso devem 

sempre visitá-los enquanto estão no campo de férias pois é importante para eles, para a 

associação e para a vila de Penamacor (onde se realizam os campos de férias fechados). 

Desta forma, não só criam laços com a vila como também podem perceber as escolhas 

dos filhos. 

Não podemos dizer que a educação recai apenas sobre a família, pois as escolas e 

todas as atividades extracurriculares realizadas pelas crianças, como os campos de férias, 

têm como principal missão a educação das mesmas e este género de atividades não é 

usado apenas para ocupação de tempos livres mas também para formar as crianças, 

ensiná-las a respeitar o outro através de atividades em equipa e fazê-las desenvolver 

competências sociais e humanas. Neste contacto, o principal enfoque do campo de férias 

fechado é a pessoa e não tanto as atividades, pois pretende-se que a criança ou jovem 

possa conhecer o grupo, que possa criar laços com todos os jovens e com os monitores, 

que aprenda a confiar e a pedir ajuda para qualquer situação e se sinta há vontade para 

falar de assuntos pessoais, nomeadamente sobre problemas familiares, sabendo que a 

pessoa vai estar lá para ouvir, respeitar e ajudar da melhor forma possível.  

A associação pretende ainda que os jovens possam fugir ao sedentarismo do 

quotidiano permitindo-lhes aproveitar estes dias diferentes que envolvem também o 

contacto com a natureza, com o ar puro e ambientes mais calmos, podendo assim 

possibilitar o desenvolvimento de capacidades e a descoberta de si próprio. 

Todos estes aspetos fazem parte da cultura organizacional da associação, que 

trabalha o afeto, as expectativas, e tudo aquilo que esteja relacionado com o modo como 

lidamos com os outros e com os pequenos dramas da vida de adolescente. 

Pode concluir-se que a ação educativa não advém apenas da escola ou da família, 

mas sim de toda a sociedade e de todas as instâncias educativas por onde a criança passa 

(Sousa e Sarmento, 2010). 
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2.1. A Criança 

 

Segundo os conteúdos e documentos facultados ao longo do curso sobre este tema 

posso afirmar que a criança nem sempre foi vista da mesma forma e não é desde sempre 

que é tratada como ser humano e com todas as condições que merece. 

Foi o século XX que marcou a maior viragem da história da criança, devido a dois 

pós-guerras que afetaram grande parte das famílias do mundo e onde foi necessária uma 

mudança, pois a natalidade estava a diminuir a cada dia e criaram como finalidade 

comum, conseguir criar famílias felizes e com garantias de bem-estar para os seus filhos 

(Áries, 1997). Começou a ver-se a criança como “um ser social, integrante e parte 

preciosa da sociedade” (Canha, 2000, p.22), e rapidamente se assinalaram os seus direitos 

a 20 de novembro de 1959 na Declaração dos Direitos da Criança e na Convenção dos 

Direitos da Criança em 1989 que foi apenas ratificada pelo nosso país a 21 de setembro 

de 1990. 

Foi a partir daí que a população em geral começou a ter uma maior consciência 

do valor que têm as crianças e por isso foram criadas respostas sociais que têm vindo a 

ser cada vez mais variadas e mais adaptadas às rotinas dos pais dessas crianças, respostas 

essas que vão ao encontro dos valores pelos quais se regem as famílias e as sociedades. 

É preciso educar e ajudar as crianças a crescer promovendo o seu desenvolvimento 

enquanto seres humanos e seres integrantes de uma sociedade. Mas, infelizmente, nem 

todas as crianças são tratadas com a dignidade que merecem e é nesse âmbito também 

que o campo de férias atua, permitindo que essas crianças possam receber carinho e que 

ali possam libertar as suas angústias falando com os monitores e toda a organização pois 

nós estamos lá para as ajudar. 

Segundo Tavares (2007) o desenvolvimento humano é complexo e inato. Sendo o 

resultado de uma multiplicidade de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. 

Este desenvolvimento está relacionado com o desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial, três aspetos interligados mas que foram estudados separadamente por 

diferentes autores. 

Atendendo à natureza do meu público alvo - crianças e jovens dos 8 aos 17 anos 

- irei falar um pouco da 3ª Infância e da Adolescência. Analisarei o desenvolvimento das 
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crianças e jovens de acordo com as suas características físicas, psicológicas e sociais 

específicas.  

 

2.2. Infância 

 

De acordo com os autores e investigadores do tema, a infância está dividida em 

três faixas etárias, sendo a 1ª Infância desde o nascimento aos dois anos, a 2ª Infância 

desde os 2-3 anos aos 6 anos e a 3ª Infância desde os 6-7 anos aos 10-11 anos. 

Relativamente à Terceira Infância e ao desenvolvimento físico este é mais lento e 

mais direcionado ao aperfeiçoamento das capacidades físicas adquiridas anteriormente. 

Existe uma pequena mudança no tamanho, forma e maturação da criança, sendo agora 

que adquirem a motricidade grossa e fina devido ao período escolar. 

O desenvolvimento cognitivo está relacionado com o processo pelo qual a criança 

passa no crescimento e especialização de vários aspetos intelectuais. Segundo Jean 

Piaget, citado por Tavares (2007) o autor que se dedicou ao desenvolvimento cognitivo, 

a criança entre os 6 e os 12 anos encontra-se no estádio das operações concretas. Neste 

estádio a criança tem um pensamento flexível, reversível, que já não está limitado ao aqui 

e agora, sendo multidimensional, menos egocêntrico, marcado pelo uso da inferência 

lógica (chegar a conclusões através de evidências que nem sempre estão visíveis) e pela 

procura de relações causa-efeito.  

A criança usa operações mentais para resolver problemas reais, e cria estratégias 

para resolver os cálculos conseguindo fazê-los mentalmente. 

O desenvolvimento psicossexual é estudado por Freud que define a Fase de 

Latência como aquela pela qual a criança passa desde os 6 anos até à puberdade. 

Comparada com as outras fases, esta é mais calma. A curiosidade sexual e de descoberta 

do seu corpo estão adormecidas. 

O desenvolvimento psicossocial nesta altura está ligado ao relacionamento que 

uma criança tem com os professores, amigos e outras pessoas adultas, descobrindo novas 

regras, novas amizades e novas oportunidades. As amizades e a interação com novas 

realidades fazem a criança desenvolver a sua autoestima, e são essas amizades que 

adquirem um peso maior na sua vida. 

De acordo com Tavares (2007) Erikson denomina esta fase por crise de 

Produtividade versus Inferioridade; afirma que esta é uma questão que deve ser resolvida 
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entre estas idades. Esta é uma fase de grande investimento de capacidades onde as 

crianças são recompensadas principalmente em contexto escolar. 

Todas as fases de Erikson têm uma virtude e um polo negativo. A virtude desta 

crise “o desenvolvimento da competência”, ou seja, a criança deve desenvolver a 

capacidade de dominar habilidades e concluir tarefas. A vertente negativa são os 

sentimentos de inferioridade e inadequação pelo facto de a criança não se sentir segura 

nas suas capacidades ou não se sentir confiante no que diz respeito ao seu papel social. 

 

2.3. Adolescência 

 

A Adolescência acontece a partir dos 12 anos até cerca dos 21 anos e está dividida 

em três fases: a Adolescência Inicial (marcada sobretudo pelo desenvolvimento físico) 

entre os 11-14 anos; a Intermédia (incremento para o desenvolvimento cognitivo) entre 

os 13-16 anos e a Final (tónica no desenvolvimento social e pessoal) entre os 15-21 anos. 

Todos os aspetos se desenvolvem em simultâneo nas três fases da adolescência mas em 

cada fase há um aspeto onde o crescimento é mais acentuado.  

Assim, de acordo com Tavares (2007) a adolescência inicial está mais relacionada 

com o corpo, ou seja, com a puberdade, ocorrendo o processo de maturação sexual em 

ambos os sexos com o crescimento e estruturação dos órgãos sexuais e reprodutivos e 

com o crescimento de pelos. Existem modificações na aparência física que muitas vezes 

fazem os adolescentes não aceitar o seu corpo devido aos padrões socioculturais 

relacionados com o autoconceito dos adolescentes. 

A adolescência intermédia está relacionada com o pensamento e o 

desenvolvimento cognitivo. Piaget, define esta fase como sendo o Estádio de Operações 

Formais entre os 11 anos a toda a vida adulta. Caracteriza esta fase como aquela onde o 

ser humano tem um pensamento abstrato e onde adquire um raciocínio hipotético 

dedutivo conseguindo manipular informações e usando símbolos para representar outros 

símbolos. 

No entanto, o adolescente ainda apresenta alguns aspetos imaturos que irá 

melhorar ao longo da sua vida adulta e que são muito característicos desta fase, como a 

sua tendência para discutir, ser muito indeciso, encontrar defeitos nas figuras de 

autoridade, como os seus progenitores, aparentarem ser hipócritas e demonstrarem 

suposição de invulnerabilidade. 
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A adolescência final está relacionada com a vida social e o início da etapa de 

maturidade no relacionamento interpessoal. O jovem sofre ainda mudanças a nível do 

pensamento, começando a surgir interesses mútuos, intimidade e ganhos mútuos. A 

formação do grupo de pares é importante para o desenvolvimento psicossocial do 

adolescente, porque o grupo vivencia situações parecidas e assim podem ajudar-se uns 

aos outros aumentando assim a solidariedade. Existem mudanças em relação ao 

comportamento sexual e à intimidade com os outros, sendo nesta fase que se desenvolve 

a identidade sexual e o adolescente desenvolve a sua orientação sexual. 

Segundo Tavares (2007), Erikson determinou, nesta fase que o adolescente passa 

pela 5ª Crise de Identidade versus Confusão de Identidade. Esta crise está relacionada 

com o descobrir de si mesmo, onde se pergunta “Quem sou eu?” e a sua virtude é a 

fidelidade. Durante esta fase o adolescente está a construir o seu self e deve conseguir 

construir a sua identidade, confiar em si e nas suas capacidades, ser autónomo e ter 

iniciativa sabendo que irá aprender com os seus erros. A identidade levanta três questões 

cruciais para o adolescente, a escolha de uma profissão com a qual se identifique, o adotar 

um conjunto de valores e viver segundo eles e o desenvolver a sua identidade sexual. 

Todas estas questões devem ser resolvidas especialmente nesta fase. 

Freud determina como sendo a sua última fase de desenvolvimento psicossexual 

a Fase Genital que se alarga da adolescência ao resto da vida adulta. É nesta fase que a 

libido ou energia que incita o impulso sexual desperta devido às mudanças físicas da 

puberdade e a sexualidade é despertada depois da fase de latência assim como os impulsos 

sexuais que surgiram na Fase Fálica (3-6 anos) reaparecem. 

Freud e Erikson afirmam que o desenvolvimento ocorre desde que nascemos até 

que morremos, ou seja, dura toda a vida. Neste contexto penso que não só os monitores 

de um campo de férias, mas todas as pessoas devem ter estas informações em 

consideração demonstrando às crianças e adolescentes com quem trabalham, que as 

preocupações de hoje serão problemas resolvidos amanhã e que a nossa visão do mundo 

estará sempre em constante mudança porque a nossa forma de pensar muda. (Papalia, 

2006) 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
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3.1. A Rotina 

 

Como parte integrante do meu estágio estão as funções que desempenhei e que 

variaram conforme a rotina do dia. O dia começava sempre por acordar as crianças que 

estavam na minha camarata para se prepararem para o pequeno-almoço. Durante a 

refeição auxiliava as mesas, ia buscar leite, pão ou o que estava em falta e no fim ajudava 

a limpar e arrumar a loiça usada, ou na organização das camaratas. De seguida as crianças 

e jovens juntavam-se no alpendre do campo de férias de modo a serem informados sobre 

as atividades que iriam realizar ao longo do dia e apenas depois se iniciavam. A meio da 

manhã ajudava a distribuir o lanche, e de volta ao campo de férias, por vezes ajudava na 

confeção do almoço ou no convívio com os jovens nas respetivas salas. Após o almoço, 

ajudava na limpeza das loiças ou fazia jogos de tabuleiro com as crianças. Os jovens, de 

seguida, voltavam a juntar-se no alpendre para mais um sumário da tarde e partíamos para 

as atividades. À tarde ajudava novamente a distribuir o lanche e de volta ao campo de 

férias acompanhava as crianças até às camaratas para o duche ou ficava pela cozinha a 

ajudar na confeção do jantar. Mais tarde ajudava a lavar tudo e a arrumar a cozinha. De 

seguida os jovens voltavam a juntar-se para saberem qual a atividade da noite e quais as 

suas regras e iniciava-se a atividade. Quando esta terminava ajudava a servir as ceias e a 

deitar as crianças e jovens nas suas camaratas. De seguida, o grupo de monitores juntava-

se para uma reunião sobre os pontos altos e baixos do dia e análise de situações 

problemáticas de crianças e a preparação das atividades a serem realizadas no dia 

seguinte. 

Devo dizer ainda que todos os dias, antes e por vezes durante as refeições os 

monitores cantavam várias músicas (Anexo 6) de modo a animar as crianças e jovens e a 

não permitir que estes ficassem desmotivados para as atividades seguintes mantendo 

sempre uma boa ligação entre as crianças e os monitores. 

 Na rotina diária é importante dizer que a associação destacava todos os dias um 

grupo de crianças e jovens, guiados por dois ou mais monitores, que faziam parte do 

chamado grupo de trabalho, que durante aquele dia eram responsáveis por manter as casas 

de banho limpas e com papel higiénico, os caixotes do lixo despejados, e, a loiça limpa e 

arrumada. Como monitora fiz parte desse grupo uma vez em cada semana, apesar de ir 

ajudando os outros grupos ao longo dos dias. 
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Para além das funções desempenhadas, devo destacar também as atividades que 

realizei, apesar de não ter coordenado nenhuma, devido ao facto de o programa já estar 

delineado e com as atividades definidas pela associação. 

 Durante o meu estágio estive presente em 3 turnos completos, de uma semana 

cada um, e num quarto turno onde participei apenas metade da semana. Em cada turno 

eram repetidas algumas atividades que já tinham sido realizadas com os outros grupos, e, 

vinham sempre crianças e jovens diferentes, com vivências, personalidades e modos 

diferentes de ver as situações. Nem sempre foi fácil para mim lidar com todos, em alguns 

casos tive de falar com os coordenadores para que estes resolvessem conflitos ou 

mostrassem aos utentes uma outra visão da situação de modo a acalmá-los. Foi através 

destas intervenções feitas pelos superiores que pude perceber como devia atuar e assim 

evitar situações semelhantes no futuro. 

 Como já disse anteriormente, foram várias as atividades repetidas ao longo dos 

turnos e por isso só estarão destacadas aqui uma única vez. Por terem ocorrido num campo 

de férias fechado decidi dividi-las em três pontos, as atividades de quebra-gelo, as 

atividades diurnas e as atividades noturnas. Num último ponto serão misturadas as 

atividades diárias com as noturnas, porque tais atividades tiveram como único objetivo 

que as crianças e jovens ganhassem pontos para participarem numa atividade chamada 

survivor ou sobrevivência, onde passariam três dias fora da zona do campo de férias a 

acampar, a trabalhar como grupo e, fora da sua zona de conforto ou condições normais. 

 

3.2. Atividades de Quebra-gelo 

 

As atividades de quebra-gelo foram realizadas com o grupo de crianças e jovens 

após a sua chegada ao campo de férias. Têm como principal objetivo conhecer o grupo e 

permitir que os jovens se conheçam. 

Atividade 1 – Nome 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: cerca de 5 minutos 

Recursos Materiais: não inclui 

Objetivos:  

- Promover o conhecimento entre os elementos do grupo;  
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- Estabelecer o contacto ocular; 

- Desenvolver a interação com os outros. 

 

A atividade consiste em colocar todo o grupo num círculo, quer seja na rua ou 

numa sala, onde cada elemento dá um passo à frente e diz o seu nome em voz alta. 

 

Atividade 2 – Pares 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: cerca de 10 minutos 

Recursos Materiais: não inclui 

Objetivos:  

- Promover o conhecimento entre os elementos do grupo;  

- Estabelecer o contacto ocular; 

- Desenvolver a interação com os outros;  

- Estimular o contacto visual e físico entre os elementos do grupo. 

 

Esta atividade é dirigida por um monitor e consiste em colocar, inicialmente, o 

grupo num círculo e o responsável pede ao grupo para se misturar pela sala. De seguida 

pede para pararem e para se voltarem a misturar, mas desta vez como se estivessem 

zangados e com pressa para fazer algo. Quando o monitor bater as palmas devem juntar-

se em pares. Quando todos tiverem um par, o grupo pode voltar a misturar-se, e quando 

o monitor bater as palmas devem juntar-se em grupos de três, depois de cinco, de dez, de 

quinze e por fim, de vinte. 

 

Atividade 3 – “O meu nome é…. e o meu gesto é…” 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 20 minutos 

Recursos Materiais: não inclui 

Objetivos:  

- Promover o conhecimento entre os elementos do grupo;  

- Desenvolver a interação com os outros;  

- Estabelecer o contacto ocular; 

- Estimular a concentração. 
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Esta atividade é realizada com o grupo em círculo, começando um elemento por 

se posicionar perto do centro do círculo e dizer “O meu nome é Andreia e o meu gesto 

é…”, ou seja, apresenta-se e depois faz um gesto com o corpo, (seja bater as palmas, dar 

saltos ou fazer algum passo de dança). De seguida, todo o grupo se junta ao centro e repete 

“O meu nome é Andreia e o meu gesto é…” e repete o gesto que o colega fez.  

Em seguida, o elemento que está a seguir no círculo faz o mesmo, indo ao centro 

do círculo e repetindo a frase modificando o nome e o gesto. Todo o grupo repete e assim 

sucessivamente. Todos têm de participar e não pode ser repetido nenhum gesto. 

 

Atividade 4 – Amigo Secreto 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 7 dias 

Recursos Materiais:  

- Caixa de cartão;  

- Cartolinas de diversas cores; 

- Tesoura;  

- Cola;  

- Caneta de tinta permanente;  

- Folhas de papel;  

- Lápis ou canetas; 

- Saco de plástico. 

Objetivos:  

- Promover o conhecimento entre os elementos do grupo;  

- Desenvolver a interação e contacto com o outro;  

- Descobrir quem é o amigo secreto. 

  

Em primeiro lugar é criada a caixa de cartão decorada com corações recortados 

em cartolina, e a caixa forrada a cartolina com várias cores. Depois de todas as decorações 

coladas, é escrito na caixa o nome da atividade “Amigo Secreto”. 

 Depois da caixa preparada devem ser preparados pedaços de folhas de papel, para 

que em cada pedaço esteja o nome de uma criança ou monitor e esses papéis são 

guardados num saco. 
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Agora explica-se às crianças no que consiste a atividade. Cada criança vai retirar 

um papel do saco e o nome que estiver escrito será o seu amigo secreto. A criança terá de 

escrever uma carta para esse amigo todos os dias, até ao final do turno, dando palpites e 

pistas sobre quem é, para que a pessoa que receber a carta possa descobrir quem é o seu 

amigo secreto. 

No último dia, as crianças juntam-se numa sala em círculo, uma vai ao centro 

deixar uma mensagem para os colegas e dizer para quem escrevia o seu amigo secreto. 

Este deve dirigir-se à pessoa e abraçá-lo(a). A criança que recebia as cartas deve ficar no 

centro para deixar a sua mensagem e dizer para quem escrevia, ou seja o seu amigo 

secreto, e assim sucessivamente até todos os amigos secretos serem revelados. 

Observação: Participei diretamente nesta atividade, apesar de não estar responsável pela 

construção da caixa de cartão e não receber correspondência, escrevi para o meu amigo 

secreto de 8 anos e ajudei sempre quando as crianças me pediam dicas e pistas sobre si 

mesmos para dar ao seu amigo secreto. 

 

Atividade 5 – Objetivos 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 7 dias 

Recursos Materiais:  

- Saco de plástico; 

- Folhas de papel;  

- Lápis ou caneta. 

Objetivos:  

- Promover o conhecimento entre os elementos do grupo;  

- Desenvolver a interação com os outros; 

- Cumprir o maior número de objetivos. 

  

Inicialmente são preparados pedaços de papel, com frases que incitem a ações que 

as crianças e jovens devem cumprir. Esses papéis são dobrados e é escrito em cada um o 

nome de uma das crianças ou jovens, na parte exterior. 

 Em seguida, explica-se a atividade aos jovens. Cada elemento deve retirar do saco 

um pedaço de papel, (de preferência que não tenha o seu nome) ler e partir para a ação. 
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Quando o jovem conseguir cumprir o seu objetivo deve mostrar o seu papel à 

pessoa a quem se dirige o objetivo e perguntar-lhe se está cumprido. Essa pessoa diz que 

sim e deve entregar o seu objetivo ao outro.  

No último dia do turno juntam-se todas as crianças num círculo, cada um vai ao 

centro deixar a sua mensagem de despedida e diz quantos objetivos cumpriu. Ganha o 

indivíduo que conseguir completar mais objetivos. No entanto, estes só podem ser 

contabilizados se a pessoa tiver os papéis de todos os objetivos que cumpriu. 

Observação: Como os monitores não podiam estar envolvidos diretamente na atividade, 

ajudei muitas crianças e jovens a completar os seus objetivos, como por exemplo, 

entrando nas camaratas para ir buscar peças de roupa ou outros objetos. 

 

3.3. Atividades Diurnas 

 

As atividades diurnas são as atividades realizadas ao longo do dia, algumas dentro 

da vila de Penamacor e outras fora. 

 

Atividade 1 – Torneios (Futebol, BTT, Ténis e Escalada) 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:  

- 2 Bolas de Futebol; 

- 6 Bicicletas adequadas a BTT; 

- 6 Capacetes; 

- 12 Joalheiras; 

- 6 Bolas de ténis; 

- 4 Raquetes de ténis. 

Objetivos:  

- Permitir a ocupação de tempos livres; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Desenvolver a competição entre equipas. 
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Nesta atividade inicialmente as crianças e jovens foram divididos por 3 grupos, 

um para cada atividade e de seguida cada grupo se dirigiu para os locais das atividades 

com os respetivos monitores. 

No futebol (Figura 1) os monitores faziam as equipas de acordo com o número de 

jogadores, tendo em atenção criar equipas equilibradas. Cada duas equipas estavam em 

jogo cerca de cinco minutos, ou até que uma das equipas marcasse 2 golos. Quando estes 

saiam davam lugar a duas outras equipas. 

No ténis (Fig.2) os monitores formavam quatro pares para iniciarem o jogo, visto 

que tínhamos disponíveis dois campos de ténis. As equipas iam saindo do campo após 

jogarem 5 minutos ou quando num dos campos uma equipa conseguia chegar aos 15 

pontos. 

Na BTT os monitores selecionavam cinco indivíduos de cada vez para andarem 

nas bicicletas. Um monitor acompanhava as crianças e jovens na volta e cada grupo 

dispunha de 5 minutos até passarem a vez aos próximos colegas. 

As crianças tinham oportunidade de experimentar todas as atividades. A cada 15 

minutos, era criado um grupo de crianças conforme a escolha da próxima atividade e 

acompanhadas por um monitor encaminhavam-se para a próxima atividade. 

Observações: Todas as semanas estive numa atividade diferente, primeiro no futebol, 

depois no ténis e finalmente na BTT. Não tive oportunidade de acompanhar as atividades 

de escalada, por isso, não foram aqui abordadas. 

 

 

 

  Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

Figura 1- Campo de Futebol Figura 2 - Torneio de Ténis 

 

Figura 1 - Torneio de Ténis 
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Atividade 2 – Atividades Radicais (Canoagem, Escalada, Saltos e Banhos) 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 5 horas 

Recursos Materiais:  

- 6 Caiaques; 

- 12 Pagaias; 

- 10 Capacetes; 

- 10 Arneses; 

- 13 Coletes salva-vidas; 

Objetivos:  

- Permitir a ocupação de tempos livres; 

- Promover a prática de atividades radicais; 

- Ultrapassar medos e receios. 

 

Nesta atividade as crianças e jovens foram divididos por 4 grupos com um monitor 

por grupo. 

De acordo com o número de caiaques (Fig.3) disponíveis, os monitores do grupo 

definiam os pares que iriam de cada vez. Após terem os coletes colocados as crianças 

podiam avançar para os caiaques e dirigir-se à água. 

Na escalada (Fig.4) as crianças tinham disponível o nível 3 e o nível 5, mas apenas 

podiam fazer um dos níveis e antes de iniciarem a atividade os monitores deviam colocar-

lhes os capacetes e arneses.  

Os saltos (Fig.5) eram feitos a 5 metros e com coletes, dispondo as crianças de um 

monitor na água. 

 Os banhos eram feitos perto da canoagem, onde as crianças podiam desfrutar da 

água e divertir-se, mas nunca sem a supervisão de um dos monitores. 

Observações: Estas atividades foram desenvolvidas em Penha Garcia ao longo de um dia, 

com interrupções para as refeições. As crianças deslocaram-se de autocarro. A ordem das 

atividades aqui apresentada corresponde ao percurso que fiz com o meu grupo. 
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Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 3 - Canoagem 

 

Figura 4 - Canoagem 

Figura 4 - Escalada 

 

Figura 3 - Escalada 

Figura 5 - Saltos 

 

Figura 2 - Saltos 
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Atividade 3 – Piscina 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 60 minutos 

Recursos Materiais:  

- Bola de Voleibol; 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Proporcionar momentos de animação e convívio aos jovens; 

- Permitir a interação entre as crianças e jovens. 

 

Na piscina as crianças colocavam-se em grupos de acordo com as amizades e eram 

escolhidos vários desses grupos para irem ao banho. Durante esse tempo eram cantadas 

várias músicas do campo de férias para animarem as crianças e jovens. 

Depois de alguns minutos quem tinha ficado na toalha ia ao banho. 

Observação: Participei nas atividades de animação na piscina apenas uma vez, pois em 

todas as outras me foi pedido que ficasse a acompanhar os jovens que ficavam nas toalhas. 

 

3.4. Atividades Noturnas 

 

As atividades noturnas são atividades que se realizavam após o jantar, 

normalmente pela vila de Penamacor. 

 

Atividade 1 – Torres (Orientação) 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:  

- Folhas de papel; 

- Canetas. 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Desenvolver a competição entre equipas; 
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- Aprender a trabalhar em equipa; 

- Conseguir as assinaturas de todas as torres. 

 

Em primeiro lugar nas folhas de papel foi desenhada uma tabela com o número de 

cada torre, quatro no total, e à frente, um espaço para colocar o local da torre e a assinatura 

do monitor que estava em cada torre. 

Em segundo lugar, foram definidos os grupos das crianças e os respetivos 

monitores que os iam acompanhar, tal como a folha de cada um e foi explicada a 

atividade. Pela vila de Penamacor estavam espalhadas 3 torres, a primeira era na Igreja 

Matriz, a segunda na Junta de Freguesia e a terceira na Câmara Municipal e cada torre 

tinha uma atividade. Na primeira torre a atividade era a corrida de calcanhar onde todo o 

grupo corria de um ponto ao outro, sendo o objetivo que todo o grupo atravessasse a 

distância sem ninguém desistir para que pudessem ganhar a assinatura do monitor e, 

avançar para a próxima torre. Na segunda torre a atividade era cantarem várias músicas e 

criarem danças em grupo. Na terceira torre a atividade era cantarem o mais alto possível 

uma música do campo de férias.  

O grupo teria de fazer as atividades nas torres de acordo com a ordem. Por 

exemplo, se fosse em primeiro lugar à segunda torre fazia a atividade da torre mas não 

conseguia a assinatura porque não tinha a assinatura da primeira torre. 

O grupo que conseguisse terminar o percurso com as assinaturas das 3 torres e 

voltar ao campo de férias antes do tempo definido para a atividade ganhava. 

Observação: Participei na atividade estando responsável pela primeira torre, na Igreja 

Matriz e respetivas atividades. 

 

Atividade 2 – “A Bandeirinha é Minha!” 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:   

- Folhas de papel; 

- Lápis; 

- Fita-cola; 

- Lanternas. 
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Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Desenvolver a concentração e imaginação; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Conseguir o maior número de bandeiras. 

 

Depois de organizados os grupos e distribuídas as lanternas a cada grupo, alguns 

monitores foram deixados nos seus postos enquanto os grupos se dirigiam, com o monitor 

responsável, até à vila ao seu encontro. 

Existiam cerca de 8 postos e cada posto tinha monitores espalhados perto da área 

de jogo, para os grupos encontrarem melhor os postos. Cada posto tinha cerca de 10 a 11 

bandeiras cada um. As bandeiras eram feitas com folhas de papel cortadas e envolvidas 

em lápis de cor com fita-cola. 

Para além dos postos estavam também espalhados pela vila vários monitores que 

faziam de fantasmas e tinham como objetivo correr atrás dos grupos para os apanhar e 

castigar, através de atividades ou retirando bandeiras. 

Num dos postos o grupo tinha de repetir o que a monitora pedisse: fazer uma 

dedicatória à monitora, cantar ou cada elemento escrever o seu nome com o rabo. Cada 

uma destas atividades, bem realizada, tinha como recompensa uma bandeira. 

O grupo podia conseguir mais bandeiras através de uma emboscada a outro grupo. 

Bastava estarem perto do grupo, apontarem a luz da lanterna e gritarem “A bandeirinha é 

minha!”, tendo o primeiro grupo a gritar a frase o direito de ficar com uma das bandeiras 

do grupo rival. 

O jogo tinha uma hora de término definida e após todos terem voltado ao campo 

de férias, eram contabilizadas as bandeiras dos grupos e definido o grupo vencedor. 

Observação: São descritas só as atividades de um posto porque foi aquele de que fiz parte 

e onde participei. 

 

Atividade 3 – Fator X 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 
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Recursos Materiais:  

- Cartão; 

- Tesoura ou x-ato 

- Fita-cola; 

- Caneta de tinta permanente; 

- Vestes coloridas. 

Objetivos:  

- Proporcionar momentos de animação e convívio aos jovens; 

- Permitir a interação entre as crianças e jovens; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Desenvolver capacidades criativas; 

- Estimular as capacidades na área da expressão dramática e musical; 

- Promover a ocupação de tempos livres. 

 

Os jovens foram divididos por equipas, cada uma com 7/8 elementos e a cada 

equipa foi atribuído um estilo de música, como, rock, música portuguesa, kizomba, 

música inglesa, entre outros. O objetivo era escolher uma música conforme o tema 

atribuído e criar uma coreografia com o mínimo de 5 passos para acompanhar a música. 

Em seguida, os mesmos grupos tinham de preparar um pequeno teatro de sombras 

chinesas cujo tema era “Um dia na colónia…”, onde podiam descrever um dia ou 

situações marcantes que pudessem ter acontecido. 

Enquanto os grupos se preparavam foi organizada com cadeiras uma plateia e uma 

mesa para os júris, criando o ambiente de um concurso de televisão. 

Com os grupos todos prontos entraram os anfitriões da noite (Fig.6), com as suas 

vestes cómicas, tal como os jurados. Depois de apresentados os grupos, foram iniciadas 

as suas performances, em primeiro lugar as músicas e depois as interpretações teatrais. 

Após cada apresentação os júris davam os seus votos entre 0 e 10 pontos, com as 

suas tabuletas construídas com cartão. Ganhava a equipa com mais pontos, somados entre 

a primeira e a segunda apresentação. 

Observação: A minha participação nesta atividade passou por organizar a plateia e 

incentivar a mesma a bater palmas e a dar feedback às equipas durante as apresentações, 

incitando ainda a que cantassem as músicas. 
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Atividade 4 – Cluedo 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 180 minutos 

 

Recursos Materiais:  

- Vestes de acordo com os personagens.  

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Desenvolver o raciocínio e a imaginação; 

- Estimular as capacidades na área da expressão dramática; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Descobrir quem é realmente o assassino.  

 

O Cluedo é desenvolvido com improviso. Vários monitores, com as suas vestes, 

representam uma personagem específica. Tem uma época histórica como base, tal como 

as personagens têm uma pequena história que envolve um homicídio e onde apenas um 

personagem é o verdadeiro assassino. A história contava que um príncipe morria 

envenenado e onde as outras personagens: irmã do príncipe, aia, cozinheira, entre outros, 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 6 - Apresentadores do Fator X 

 

Figura 5 - Apresentadores do Fator X 
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se tentavam defender atirando as culpas para os outros. Todos eram inocentes e culpados 

ao mesmo tempo. 

Para esta atividade as crianças têm total liberdade para se deslocarem em grupos 

pela vila, para que deste modo, possam ouvir o que cada personagem tem para dizer e 

tirar assim as suas próprias conclusões. 

Depois de todas as personagens serem ouvidas a primeira parte da atividade 

termina. A segunda parte decorreu no dia seguinte, num outro local, onde em meia hora 

os grupos tinham de desenvolver uma peça de teatro onde demonstrassem o que realmente 

tinha acontecido, como tinha sido planeado o crime e quem foi o culpado. Após todos os 

grupos fazerem as suas apresentações o monitor responsável pela atividade premiou o 

grupo que mais perto esteve do verdadeiro enredo e explicou o que realmente aconteceu. 

Observação: Nesta atividade eu representei a aia da princesa, uma mulher caracterizada 

como muito calada, porque a princesa não a deixava falar, de poucas revelações e que 

apenas abanava um leque para dar ar à sua princesa e que passava o tempo a repor a 

maquilhagem da mesma. 

 

Atividade 5 – Caça ao Tesouro 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 150 minutos 

Recursos Materiais:  

- Lanternas; 

- Estacas; 

- Corda; 

- Saco de plástico. 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Desenvolver a concentração e as capacidades estratégicas; 

- Conseguir apanhar a bandeira do grupo adversário. 

 

Para esta atividade foram criados 2 grupos, com vários monitores e cerca de 50 

elementos cada. A caça ao tesouro decorreu num descampado, no meio de serra, onde o 
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campo de jogo estava dividido em dois e cada lado pertencia a uma equipa com a respetiva 

base onde se encontrava a bandeira.  

Cada equipa criou um código para se poderem identificar. Assim, a equipa A tinha 

como código “Qual é a pergunta?” e a resposta correta seria “Depende da resposta.”. O 

código da equipa B era “Quantos dedos tens?” e a resposta correta seria “Sushi.”. 

Os monitores ficavam nas bases enquanto as suas equipas percorriam o seu campo 

tentando descobrir o código da equipa rival e atravessar o seu campo para chegar até à 

bandeira e roubá-la, ganhando o seu tesouro e vencendo assim o jogo. 

Observação: Nesta caça ao tesouro, não fiz parte de nenhuma das duas equipas, como tal, 

estive de vigia a meio de um dos campos, tendo o cuidado de observar as crianças e jovens 

para que pudessem ser alertados sobre locais mais perigosos evitando acidentes. 

 

Atividade 6 – Guerra de Bandas 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 30 minutos 

Recursos Materiais: não inclui 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Desenvolver a concentração e a rapidez. 

Esta atividade foi realizada no final de uma refeição. Os grupos foram feitos 

aleatoriamente. Existiam 4 grupos, cada um com cerca de 25 jovens e 3 monitores. 

 Existia um líder que explicou a atividade e coordenou as equipas. O líder definia 

um estilo musical, por exemplo, anos 90, que seria igual para ambas as equipas e cada 

grupo ordenadamente e segundo a indicação do líder devia cantar uma música de acordo 

com o estilo escolhido. Assim que as 4 equipas terminassem era feita uma segundo ronda 

com o mesmo estilo.  

O primeiro grupo a demorar mais de três segundos a iniciar a música após o sinal 

do líder da atividade estava desqualificado e não podia participar mais. Avançou-se para 

mais estilos musicais e eram feitas várias rondas até que alguma equipa fosse excluída.  

A atividade terminava quando resistisse apenas uma das equipas que seria a 

vencedora. (Fig.7) 
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Observação: Nesta guerra o meu papel foi um pouco exterior mas também ajudei as 

equipas, dando nomes de músicas de acordo com o estilo em jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 7 – Strategus 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 150 minutos 

Recursos Materiais:  

- Sacos de plástico; 

- Cordas. 

Objetivos:  

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Desenvolver as capacidades estratégicas; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Cumprir o maior número de objetivos da equipa sem perder todas as vidas. 

 

O Strategus é um jogo constituído por 8 equipas e cada elemento tem 3 vidas à 

cintura (feitas com tiras de sacos de plástico atadas a uma corda) que devem defender. A 

cada equipa foi atribuído um nome, uma base e vários objetivos para cumprir que 

incluíam as outras equipas. 

Os jogadores deviam espalhar-se pelo campo de jogo fugindo e evitando que 

fossem apanhados pela equipa adversária. Para serem apanhados devia ser arrancada uma 

das vidas, e tornar-se assim prisioneiro, sendo levado até à base de quem o apanhou para 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 7 - Um dos grupos na "Guerra das Bandas" 

 

Figura 6 - Um dos grupos na "Guerra das Bandas" 
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um interrogatório de 15 minutos no máximo, feito pelo monitor. Neste interrogatório era 

perguntado qual o nome da equipa e onde ficava a sua base, sendo o prisioneiro obrigado 

a dizer a verdade apenas quanto ao nome da equipa mas podendo mentir em todo o resto 

do inquérito. Após os 15 minutos o prisioneiro é livre mas não pode reaver a sua vida. 

Por entre interrogatórios cada equipa deve cumprir o maior número de objetivos 

definidos para a equipa. Quando um jogador ficar sem as suas vidas está fora do jogo e 

dirigir-se-á à sua base permanecendo nesta até ao final do jogo. Existe ainda um deus que 

a meio do jogo oferece vidas aos mais necessitados mas que não pode dar vidas a quem 

já não as tem. 

No fim da atividade as equipas devem juntar-se nas respetivas bases e voltar ao 

campo de férias, para que cada uma mostre o número de objetivos cumpridos e assim seja 

determinado um grupo vencedor. 

Observação: Aqui, participei como um dos monitores que andava pelo campo de jogo a 

observar os jovens, prevenindo quedas e batota. 

 

3.5. Atividades do Survivor 

 

As atividades do survivor são atividades que se desenvolveram ao longo de 3 dias, 

com o objetivo de que cada equipa pudesse ganhar pontos e dinheiro, representados por 

cartões de várias cores, para poderem ganhar. 

O survivor é um jogo de sobrevivência, onde as crianças e jovens têm a 

oportunidade de aprender a trabalhar em equipa e a motivá-la para ganhar, usando 

diversas estratégias e rapidez. 

Tendo como base uma série televisiva muito conhecida, Game of Thrones, ou em 

português, o Jogo dos Tronos, foram usados os nomes das casas originais e um 

representante de cada, ou seja, a casa Stark, com o Jon Snow, a casa Lannister com a 

Cersei Lannister, a casa Martell com o Oberyn Martell, a casa Greyjoy com o Theon 

Greyjoy, a casa Tyrell com a Margaery Tyrell, a casa Bolton com o Ramsay Bolton, a 

casa Baratheon com o Stannis Baratheon e finalmente a casa Targaryen com a Daenerys 

Targaryen. 

Cada representante era um dos monitores disfarçado com vestes parecidas às da 

série e como representantes eram os líderes do grupo. 

Ao longo das atividades, dependendo do seu desempenho as casas eram 

recompensadas com pontos ou cartões que simbolizavam dinheiro, tendo cada cor do 
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cartão um valor diferente. Por grau de importância, a cor menos valiosa era o vermelho, 

a seguir o amarelo, o verde e por fim a cor mais valiosa, o azul. Era essencial cada casa 

ter muitos cartões, pois iriam precisar deles para comprar alguns produtos alimentares 

durante os próximos dias. 

É crucial ainda dizer que as atividades não foram todas desenvolvidas no mesmo 

espaço, tendo as duas primeiras sido feitas em Penamacor e as restantes em Pedrogão 

Grande e no Moinho das Freiras.  

No Moinho da Freiras dois coordenadores estavam responsáveis pela distribuição 

dos cartões que equivaliam ao dinheiro. Com as suas personagens e características, Tyrion 

e a Menina Borda-d’água, eram os comandantes do acampamento, ditavam as regras e 

decidiam quais os desafios que deviam criar para as casas e quanto valia cada desafio. 

Isto incluía demonstrar às crianças e jovens que a água teria de ser preservada e por isso, 

cada um que queria usar a água que corria ali perto do acampamento teria de pedir 

autorização à Menina Borda-d’água e se esta desse permissão poderiam usá-la, se não, 

teriam de esperar que esta dessa autorização. Quem fazia uso da água sem qualquer 

permissão perdia vários cartões. 

As atividades vão ser aqui descritas segundo a ordem pela qual foram realizadas, 

e terão algumas ideias no final de algumas atividades de modo a ser mais fácil perceber 

como decorreu a atividade do survivor que ocupou três dias e de que modo se determinou 

a casa vencedora.  

 

Atividade 1 - Caçada Real 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:  

- Vestes de acordo com as personagens (monitores); 

- Folhas de papel; 

- Canetas; 

- Mapas da vila; 

- Lanternas. 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 
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- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Desenvolver a concentração e imaginação; 

- Permitir o desenvolvimento na área da orientação; 

- Conseguir o maior número de pontos.  

 

Nas folhas de papel estavam desenhadas tabelas com os nomes dos grupos e à 

frente um espaço para os pontos que cada equipa conseguia em cada posto. Existiam cerca 

de 8 postos e cada um tinha um limite de pontos para dar a cada equipa de acordo com o 

esforço, a rapidez e o trabalho em equipa. 

Cada equipa teria de tentar conseguir o máximo de postos possíveis e para 

conseguir pontos, teria que fazer as atividades pedidas ou responder às questões, mas pelo 

caminho podiam fazer emboscadas às outras equipas, apontando a lanterna para o grupo 

e gritar “banzai”. Se o outro grupo fosse assustado ganhavam um ponto. 

Em capa posto o grupo podia ganhar até 15 pontos, dependendo do seu empenho, 

sendo esses pontos somados com os pontos obtidos com as emboscadas.  

Os grupos podiam ainda fazer emboscadas aos caçadores que andavam pela vila 

à procura das equipas para lhes retirar pontos e fazerem os elementos sofrerem castigos, 

como fazer flexões, rebolar pelo chão (entre outros). No entanto, os grupos também 

podiam fazer emboscadas aos caçadores, se fossem bem-sucedidos ganhavam dois 

pontos, caso não conseguissem teriam de sofrer os castigos. 

Ao terminar o tempo estipulado para a atividade cada grupo regressava ao campo 

de férias e era definido um vencedor. 

Observação: Esta atividade foi realizada à noite pela vila de Penamacor. 

Acompanhei um dos grupos, participei nas atividades dos postos e ajudei a preparar as 

emboscadas aos outros grupos. 

 

Atividade 2 – Mega Pool Party 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:  

- Vestes de acordo com as personagens (monitores); 

- Corda; 

- Sino; 
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- Colheres; 

- Bisnagas de água; 

- Cadeiras. 

Objetivos:  

- Promover a ocupação de tempos livres; 

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Desenvolver a concentração, raciocínio e rapidez de resposta; 

- Conseguir o maior número de pontos.  

 

Esta atividade foi realizada no alpendre do campo de férias, pois era necessário 

ser realizada num espaço aberto. 

Com a corda pendurada no teto e com um pequeno sino atado na ponta foi definido 

o centro do campo de jogo. Em volta estavam várias cadeiras, cada uma a representar o 

lugar de cada casa (Stark, Lannister…) e onde cada grupo representativo da casa se 

deveria situar juntamente com o seu representante. 

Havia um anfitrião, coordenador, que guiou a atividade, deu as instruções e ditou 

as regras. Seriam três jogos diferentes. O primeiro seriam perguntas de diversas 

categorias, como ciências, português, futebol e história, entre outros. Um elemento do 

grupo sentava-se na cadeira que marcava o lugar da equipa e tinha a colher na mão, o 

anfitrião fazia a pergunta e rapidamente o grupo tinha de decidir qual a resposta (Fig.8). 

Então, o elemento sentado teria de se levantar e bater com a colher no sino. O primeiro 

grupo a tocar tinha a oportunidade de responder e caso a resposta fosse a correta ganhava 

pontos passando-se à seguinte questão. Caso o primeiro grupo não acertasse passaria a 

oportunidade para o segundo grupo até algum acertar. 

O segundo era o jogo da mímica com cadeiras, isto é, cada grupo colocava a sua 

cadeira virada para a sua casa ou grupo formando junto com as outras cadeiras uma roda 

em volta do sino. O anfitrião dizia ao ouvido de cada elemento do grupo o nome de um 

personagem, uma profissão ou uma expressão e ao seu sinal os elementos sentados nas 

cadeiras transmitiam através de mímica a ideia aos restantes colegas de grupo. Quando o 

grupo acertasse, quem estava sentado devia tocar com a colher no sino e se fossem os 

primeiros a tocar tinham a oportunidade de dizer a resposta e ganhar mais pontos. 

O último jogo era o das estátuas, em que o anfitrião dizia o nome de um filme ou 

uma série e os grupos tinham 1 minuto para, com o corpo, representar partes ou 
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acontecimentos que caracterizassem o filme ou série, sendo a melhor caracterização 

avaliada pelo anfitrião, que definia o grupo que ganhava. 

No final cada grupo ficou a saber quantos pontos obteve nos três jogos e quem 

foram os vencedores. 

Observação: Nesta atividade fui eu a representante da casa Stark, como Arya 

Stark, acompanhei a atividade, participei e ajudei em algumas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, foi afixada uma lista (Anexo 7) em cada camarata com o material que 

cada grupo deveria levar para os dias que iriam passar fora no survivor, e com a ajuda dos 

representantes os grupos teriam de se organizar e definir quem iria partilhar a mochila 

com quem. Como representante, dividi os rapazes e as raparigas e disse-lhes tudo o que 

tinha de levar cada um e o que podiam partilhar. 

 

Após as mochilas estarem preparadas era hora de fazer o jantar, tendo cada grupo 

uma mesa para trabalhar e uma receita de pizza (Anexo 8). Todos os ingredientes deviam 

ser pedidos na mesa de apoio que estava a ser coordenada por monitores. Enquanto as 

pizzas estavam no forno cada grupo teve de preparar cachorros quentes para os grupos e 

o representante da sua casa. Quando as pizzas chegaram, os representantes tinham que as 

cortar e deixar uma fatia para o anfitrião provar e eleger a melhor, atribuindo-lhes pontos. 

Depois do jantar foram feitas algumas brincadeiras com as casas e exercícios de 

formação: primeira casa a ficar em fila corretamente, a primeira casa a demonstrar que 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 8 - Mega Pool Party 

 

Figura 7 - Mega Pool Party 
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todos têm as fitas de identificação, trocas de roupa entre elementos (entre outras) Tudo 

isto para que estes pudessem ter o dinheiro (cartões) necessário para comprar os colchões 

e as tendas. 

Seguidamente os grupos deveriam completar a sua lista do survivor indo às 

compras. Assim cada grupo tinha de se organizar. Relativamente a quantos dormiam em 

cada tenda, e quantas tendas eram precisas, bem como colchões, para assim saberem 

quantas deveriam comprar com os cartões e se tinham cartões suficientes para pagar tudo. 

Cada grupo deveria juntar as suas coisas na sala de convívio e depois com o 

anfitrião dividir os pontos ganhos na Mega Pool Party pelos elementos da casa. 

Escolhiam o que queriam ser (cavaleiro, bobo, paladino, entre outros). Tinham um cartão 

plastificado com a identificação da sua casa, (Anexo 9), que teriam de usar durante o 

survivor, pendurado nas suas fitas de identificação. Deveriam dividir os pontos obtidos 

na atividade nas categorias: força, resistência, destreza, sabedoria, inteligência e carisma. 

No dia seguinte iniciou-se o survivor, os grupos juntaram-se pela manhã e 

deslocaram-se até Pedrogão Grande, onde foram deixados, com as suas mochilas, tendas, 

etc., e com um mapa. Foi-lhe indicado o sítio onde deveriam ir com as suas coisas às 

costas, mas antes teriam de conseguir os ingredientes que estavam numa lista que lhes foi 

entregue, para que pudessem comer as suas próximas refeições.  

 

Atividade 3 - Trocas 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 60 minutos 

Recursos Materiais:  

- Vestes de acordo com as personagens (monitores); 

- Folhas de papel; 

- Canetas; 

- Mapas da vila. 

Objetivos:  

- Promover a interação com a população local; 

- Estimular a competitividade entre equipas; 

- Permitir o desenvolvimento na área da orientação; 

- Conseguir o maior número de produtos alimentares.  
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Com as suas bagagens sempre atrás os grupos tinham de ir bater às portas das 

pessoas, identificar-se e explicar a atividade que estavam a fazer e qual era o uso que 

fariam dos produtos alimentares que recolhiam pedindo às pessoas que oferecessem o que 

podiam dispensar.  

Se por exemplo, um grupo angariasse dois produtos iguais, como arroz, poderiam 

negociar com a pessoa seguinte uma troca, uma embalagem de arroz, por uma de massa, 

conseguindo assim um maior número de produtos. 

Observação: Estive como uma das representantes da minha casa (Stark) e 

acompanhei alguns elementos no sistema das trocas, tal como na ida para o local de 

acampamento. 

 

Atividade 4 – Reconhecimento da Casa 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 60 minutos 

Recursos Materiais:  

- Vestes de acordo com as personagens (monitores); 

- Folhas de papel; 

- Canetas. 

Objetivos:  

- Estimular a imaginação e criatividade; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens. 

 

Cada grupo deveria definir e criar para a sua casa 5 mandamentos: hino, grito de 

guerra, totem e o ritual de acasalamento. Para tal dispunham de 20 minutos. 

Depois de cada casa estar preparada, uma de cada vez ia até ao centro do espaço 

onde se desenvolvia a atividade e fazia a sua apresentação. Primeiro, diziam o nome da 

casa, de seguida, cantavam o hino, que poderia ser acompanhado por uma coreografia ou 

dança, depois davam o grito de guerra, diziam os 5 mandamentos da casa e por fim, 

anunciavam como seria realizado o ritual de acasalamento. 

A casa mais criativa e divertida na sua apresentação ganhava 10 cartões de 

diferentes cores. 
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Atividade 5 – Estafetas na Canoagem 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 30 minutos 

Recursos Materiais:  

- Caiaques; 

- Pagaias; 

- Coletes. 

Objetivos:  

- Estimular a competitividade entre casas; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Permitir a ocupação de tempos livres; 

- Promover a prática de atividades radicais; 

- Desenvolver medos e receios. 

 

 Para esta atividade foi necessário cada grupo definir três elementos de cada casa 

que iriam competir, sendo que o terceiro poderia ser um dos elementos mais novos ou o 

mais pequeno, porque teria de ir em cima do caiaque ajoelhado e de braços esticados. 

Com um monitor no limite da estafeta e outros dois a apoiar as equipas, saíram 4 

equipas em direção à monitora (Fig.9) que está no limite. Ganha a que conseguir chegar 

até ela, virar o caiaque e voltar ao início para dar oportunidade às restantes 4 equipas 

fazerem também o percurso. 

É feita uma segunda ronda mas com apenas 4 equipas, as duas primeiras a chegar 

na primeira volta e as duas primeiras a chegar na segunda volta, sendo no final sagrada 

vencedora a primeira equipa que terminar a prova. 
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Atividade 6 – Prova de Natação 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 10 minutos 

Recursos Materiais:  

- Caiaques (monitores); 

- Pagaias (monitores); 

- Coletes (monitores). 

Objetivos:  

- Estimular a competitividade entre casas; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Permitir a ocupação de tempos livres. 

 

 Esta atividade é o seguimento da anterior mas desta vez envolve a natação. Cada 

casa deve escolher dois elementos de cada equipa para nadar. 

Com um monitor no início da prova e outros dois a apoiar, a primeira equipa inicia 

a prova. O elemento que iniciou deve nadar ao longo da margem (Fig.10), sair da água e 

correr até ao companheiro de equipa, tocar a mão e o outro elemento atirar-se para a água 

e fazer o mesmo. A cada equipa é contabilizado o tempo e ganha a que tiver feito menos 

tempo. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 9 - Estafetas na Canoagem 

 

Figura 8 - Estafetas na Canoagem 
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Atividade 7 – Melhoria de Qualidades 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 90 minutos 

Recursos Materiais:  

- Cartões de Identificação da Casa; 

- Canetas de tinta permanente; 

- Algodão; 

- Álcool. 

Objetivos:  

- Aumentar as qualidades para o maior número possível; 

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Permitir a ocupação de tempos livres. 

  

Esta atividade consistia em que cada elemento de cada casa pudesse aumentar as 

suas qualidades de força, resistência, destreza, sabedoria, inteligência e carisma, para que 

tivessem mais oportunidade de ganhar a próxima atividade. 

Para isso teriam de se dirigir aos monitores que estavam responsáveis pela 

qualidade que pretendiam melhorar e pedir-lhe para fazer a prova. Se acertassem era 

acrescentado um ponto se não eram mantidos os pontos atuais. 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

Figura 10 - Prova de Natação 

 

Figura 9 - Prova de Natação 
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A prova de força (Fig.11) era o braço de ferro, em idades semelhantes, as raparigas 

e rapazes tentavam ganhar ao seu parceiro para conseguirem um ponto. 

A prova de resistência e destreza (Fig.12) consistia em escalar uma parede sem 

desistir tentando chegar ao ponto mais alto. 

A prova de sabedoria (Fig.13) eram questões simples de cultura geral como por 

exemplo, qual a capital de França. 

A prova de inteligência (Fig.13) eram cálculos de matemática, principalmente 

adições, onde as crianças teriam de acertar no resultado correto. 

Para a prova de carisma (Fig.14), as crianças e jovens teriam de cantar músicas 

representando um pouco a paixão pelo que cantavam, fazendo gestos e dançando as 

coreografias das respetivas músicas. 

 

 

 

 

  

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

Figura 11 - Prova de Força 

 

Figura 11 - Prova de Força 

Figura 12 - Prova de Resistência e Destreza 

 

Figura 10 - Prova de Resistência e Destreza 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 8 – Desafio Final (As Cartas) 

 

Idade: 7 aos 17 anos 

Duração: 120 minutos 

Recursos Materiais:  

- Cartões de Identificação da Casa; 

- Baralhos de Cartas; 

- Lanternas; 

- Walkie Talkies.  

Objetivos:  

- Proporcionar momentos de diversão aos jovens; 

- Permitir a ocupação de tempos livres; 

- Estimular a competitividade entre casas e os seus elementos; 

- Desenvolver a capacidade de raciocínio e cálculo; 

- Conquistar o maior número de casas. 

 

Esta foi a última atividade do survivor, e uma das mais importantes pois iria ajudar 

a descobrir quem seria a casa vencedora. 

A cada elemento de cada casa eram entregues 5 cartas aleatórias de baralhos no 

início do desafio. As cartas, com imagens, como o valete, o rei e a dama ou o A, valiam 

11 pontos, mantendo todas as outras o valor consoante o seu número. 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

Figura 13 - Prova de Sabedoria e Inteligência 

 

Figura 14 - Prova de Sabedoria e Inteligência 

Figura 14 - Prova de Carisma 

 

Figura 12- Campo de FutebolFigura 13 - 
Prova de Carisma 



43 

Cada casa tinha uma base protegida pelo representante da mesma. Os restantes 

elementos circulavam entre bases fazendo desafios com os elementos de outras casas ou 

com os seus representantes. 

As crianças e jovens davam uso agora aos pontos que tinham conquistado nas suas 

qualidades nas atividades passadas e usavam a sua qualidade mais alta para jogar, 

enquanto os representantes das casas teriam de jogar com a qualidade mais baixa. 

Ao estarem perto de uma pessoa dirigiam a sua lanterna e diziam “Desafio-te”. 

Então ambos se aproximavam e diziam o valor da sua qualidade mais alta, em seguida 

colocavam as cartas com os números virados para baixo e um pedia ao outro que retirasse 

uma carta aleatoriamente e faziam a soma da sua qualidade com o valor da carta retirada 

por cada um. Por exemplo, a qualidade mais alta do primeiro a retirar a carta era 8 e a 

carta que retirou do colega era um 6, a sua soma era de 14 e a qualidade mais alta do 

segundo era 5 e a carta que retirou do colega era um rei que vale 11, então a sua soma 

seria de 16. Depois de os dois terem feito a soma, o que obteve a soma mais alta ganha o 

desafio. No caso do exemplo seria o segundo participante, e esse ficaria com a carta que 

retirou do colega, o rei. O mesmo se passava com os representantes, mas estes teriam de 

fazer a soma da carta que retiravam com o valor da qualidade mais baixa, caso um dos 

elementos de outra casa ganhasse o desafio a um representante conquistava a base, o que 

significava que a casa do elemento que ganhou o desafio teria agora duas casas. 

No final do jogo os representantes das casas juntavam-se em fila e cada um dizia 

o número de casas conquistadas, a casa com mais conquistas ganhava o desafio final. 

 

A determinação da casa vencedora do survivor foi feita já no campo de férias em 

Penamacor, depois de todas as crianças e jovens terem arrumado todos os materiais do 

campo de férias e as suas mochilas. 

Os cálculos foram feitos consoante o número de cartões de cada grupo e os 50 

pontos que valiam cada casa conquistada na atividade do Desafio Final. Ou seja, cada 

cartão tinha uma cor e cada cor valia um certo número de pontos, por exemplo, cada 

cartão vermelho valia um ponto, se um dos grupos tivesse 20 cartões vermelhos teria 20 

pontos, e o mesmo cálculo era feito para os restantes cartões, dependendo da cor e do 

valor de cada um. Juntavam-se todos esses pontos e acrescentavam-se os 50 pontos, 

dependendo do número de casas conquistadas sendo feita a soma de tudo. A casa com 

mais pontos no final era a vencedora do survivor. 
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REFLEXÃO FINAL 
 

O trabalho com crianças e jovens nem sempre é fácil pois cada um tem a sua 

personalidade sendo todos diferentes muitas vezes não dão ouvidos ao que os seus 

coordenadores e monitores dizem. Esta é uma característica muito visível nestas idades, 

o que torna o nosso trabalho mais cansativo e complicado. 

Na minha opinião o estágio correu bem. Os primeiros dias foram muito difíceis e 

era quase impossível estar atenta e acordada até às 2h da manhã, mas com o tempo 

consegui que o meu cérebro funcionasse depois da meia noite, pois as reuniões eram 

muito importantes para definirmos as funções de cada um no dia seguinte e para 

analisarmos casos de crianças que poderiam vir a ser uma preocupação no futuro. 

Depois de me habituar ao ritmo as coisas tornaram-se mais fáceis, já só notava o 

cansaço na primeira meia hora depois de acordar. Assim que me dedicava às crianças e 

ao trabalho tudo ficava mais fácil. 

Durante o estágio fiz “asneiras”, também porque não tinha nenhuma experiência 

em campos de férias e não tive qualquer formação antes de iniciar o estágio, mas a mais 

grave e com a qual fiquei mais aborrecida foi durante uma das saídas quando fiquei 

responsável pela mochila com a farmácia, onde estavam as bombas de asma de duas 

crianças, e na hora do lanche da manhã essa mochila desapareceu. Quando reparei queria 

procurá-la mas não podia deixar as crianças sozinhas até que a outra monitora que estava 

comigo chegasse depois de fazer o seu salto numa das atividades. Tentei falar com ela e 

começou a gritar comigo dizendo que teria de ir procurar a mochila imediatamente. Fui 

completamente “stressada” à procura da mochila que acabei por encontrar momentos 

depois. Fiquei aliviada ao saber que estava tudo bem, mas também muito desiludida 

porque a minha colega me tinha deixado sozinha com 15 crianças para fazer um salto 

sabendo que não tinha a mochila comigo. 

Falhei um pouco quanto ao “puxar” pelas crianças e jovens, animando-os, pois 

sempre fui muito tímida e as dramatizações nunca foram um ponto forte meu, tendo ficado 

apavorada quando me pediram para participar numa atividade de dramatização onde teria 

um papel. Tive de respirar fundo e encarar a realidade, pois tinha sido eu a escolher o 

local de estágio e por isso teria de encarar aquela tarefa. A verdade é que correu bem e 

acabei por me divertir ajudando-me até no futuro a agarrar atividades com as quais não 

tinha experiência. 
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Com todas as minhas falhas durante o estágio aprendi que nem tudo na vida será 

fácil e que trabalhar com outras pessoas nunca é um “mar de rosas”, que temos de engolir 

muitos “sapos”, para evitarmos discussões desnecessárias, principalmente com pessoas 

mais velhas, e que quando existe alguma coisa para fazer temos de a agarrar com “unhas 

e dentes”, que não podemos esperar que façam as coisas por nós ou que percam tempo 

para nos ensinarem a fazê-las. Foi assim que agi durante o estágio. Cada criança que 

precisava de mim ia ter com ela e ajudava-a no que precisasse. Quando via que alguém 

estava mal ia ter com ela/ele e perguntava se precisava de alguma coisa, desde apanhar ar 

ou falar comigo sobre algum assunto pessoal mesmo que isso implicasse não almoçar ou 

saltar alguma refeição. 

Dediquei-me de tal maneira ao trabalho que tinha, que ganhei o carinho dos 

cozinheiros e das crianças. Um episódio que me marcou foi quando durante a lavagem da 

loiça numa das noites, eu estava a ajudar o grupo de trabalho e no fim limpei as bancadas 

todas da cozinha, pois no dia seguinte os cozinheiros precisavam dela limpa para poderem 

cozinhar e ouvi outros monitores a rir e a dizer que eu “era obcecada pelas limpezas 

porque todos os dias limpava as bancadas”. Fiquei bastante desiludida com esses 

monitores, não percebendo como não conseguiram entender que o fazia porque estava em 

jogo a higiene e a alimentação das crianças. Mas fiquei ao mesmo tempo satisfeita comigo 

porque estava a fazer o correto e porque numa dessas noites a Sra. Teresa, a cozinheira, 

me ajudou a arrumar a cozinha e quando lhe disse que se podia ir deitar ela respondeu 

que “o fazia porque eu merecia”. Nesse momento estava a decorrer uma atividade e por 

acaso um dos coordenadores entrou quando estava a limpar com a cozinheira e ela disse-

lhe que eu me “dedicava bastante” e que por isso merecia um descanso. O coordenador 

reconheceu e deixou-me ficar a descansar nessa noite, e no dia seguinte as crianças 

perguntaram porque não tinha estado lá, eu sorri e em silêncio agradeci mais uma vez à 

cozinheira que reconheceu o meu trabalho e esforço. 

Relativamente às falhas que observei, a maior e mais importante que fazia com 

que o grupo não funcionasse, foi a falta de trabalho de equipa. O grupo via-se apenas a si 

mesmo e as crianças, que pagaram para estar ali, não interessavam muito. Por causa dessa 

falta de dedicação, passei vários dias seguidos sem um banho, porque os monitores não 

estavam dispostos a perder a oportunidade de tomar o seu banho quando queriam, 

recusando-se a dar oportunidade aos outros de tomarem também.  

Os coordenadores diziam para irmos trocando de postos, ficando uns na sala de 

convívio e outros no alpendre, mas quando pedia a alguém para trocar, a resposta era 
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quase sempre negativa e isso deixava-me aborrecida, porque enquanto monitores com 

experiência e a serem pagos, deviam compreender-se e compreender os outros, 

respeitando-os, mas infelizmente não era assim que acontecia. Foi o pior aspeto que notei 

na equipa de monitores, a falta de respeito pelo outro. 

Um outro episódio que me chocou bastante foi numa das atividades quando 

estávamos no autocarro e uma das crianças me disse que tinha muita sede e perguntou “se 

ainda tínhamos água para beber um pouco”. Fui buscar a garrafa e depois de a ter dado à 

criança, um outro monitor foi pelas minhas costas e tirou a garrafa à criança. Fiquei 

furiosa porque negar água a alguém para mim é inaceitável, principalmente a crianças 

que estão a crescer ainda. 

Após o término do período de estágio, tentei contactar via e-mail a associação, 

com o intuito de pedir alguns documentos não só relativos à estrutura administrativa como 

também documentos que me permitiam entender melhor algumas atividades expostas 

neste relatório, mas infelizmente, a associação não deu qualquer garantia de que esses 

documentos iriam chegar e como tal, esse aspeto irá obviamente prejudicar o meu 

trabalho final. 

No meio de tantos aspetos menos positivos, quem abrilhantou todo o meu trabalho 

foram as crianças. Todos os dias recebia sorrisos, gargalhadas, e um bom dia animado, 

percebendo que confiavam em mim e que me deixavam conhece-los. E por isso também 

aguentei os dias sem banhos e todas as repreensões que por vezes me faziam 

desnecessariamente bem como o mau humor com que alguns monitores me falavam. 

Afinal o meu trabalho era ajudar as crianças e jovens a crescer e não ajudar os monitores 

a perceber que erravam todos os dias na mesma situação, mas eu não podia falar porque 

não tinha experiência e como era estagiária a minha opinião não servia de muito. 

O que fica são as boas experiências que retiro deste desafio, as amizades e o 

carinho que recebi, os momentos que tive com as crianças, em que pudemos conversar, 

rir e crescer, porque não foram apenas elas que conseguiram crescer. 
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Anexo 1 – Plano de Estágio 

 

  



 

Plano de Estágio 

O presente estágio é desenvolvido no Centro de Férias de Penamacor pertencente 

à Jovens Seguros – Associação para o Desenvolvimento Ocupacional, contando com a 

presença de 95 crianças e na equipa de 20 monitores. 

No desenvolvimento do estágio a Aluna Andreia Fernandes irá desempenhar as 

funções de Monitora Estagiária de Campo de Férias, trabalhando com crianças dos 8 aos 

17 anos nas atividades e logística do mesmo. 

No decorrer do estágio iremos promover a atividade física e a alimentação 

saudável; desenvolver a interação com os outros; desenvolver o espírito de grupo; 

desenvolver as capacidades físicas-motoras; promover a integração das crianças; 

estimular a autonomia/responsabilidade.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Divisões do Campo de Férias 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura - Alpendre 

 

 

Figura - Alpendre 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Sala de Convívio (Sofás e Jogos de Mesa) 

 

Figura - Sala de Convívio (Sofás e Jogos de Mesa) 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Sala de Convívio (Ténis de Mesa e Consolas) 

 

Figura - Sala de Convívio (Ténis de Mesa e Consolas) 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 



 

  

Figura - Discoteca 

 

Figura - Discoteca 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Escritório 

 

Figura - Escritório 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Refeitório 

 

Figura - Refeitório 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 



 

  

Figura - Cozinha (Lava Loiças) 

 

Figura - Cozinha (Lava Loiças) 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Cozinha (Bancadas e Armários) 

 

Figura - Cozinha (Bancadas e Armários) 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Arrecadação (Roupa de Cama e Disfarces) 

 

Figura - Arrecadação (Roupa de Cama e Disfarces) 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 



 

  

Figura - Sala de Desporto 

 

Figura - Sala de Desporto 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

Figura - Balneário 

 

Figura - Balneário 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Andreia Nascimento, cedida a 11-08-2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Inventários 

  



 

Cozinha: 

150 Copos/ Pratos/Tigelas de Sopa; 

150 Talheres (Garfos, Facas e 

Colheres); 

1 Microondas; 

2 Arcas Frigorificas; 

3 Arcas Refrigeradoras; 

1 Máquina de Café; 

1 Batedeira; 

1 Faca Elétrica; 

1 Fiambreira; 

 1 Cafeteira Elétrica; 

6 Concha de Sopa; 

6 Pinças de Salada; 

3 Varas de Bater em Arame; 

8 Colheres de Servir; 

1 Varinha Mágica; 

7 Armários na Despensa; 

5 Armários para a Loiça; 

14 Tabuleiros (Cantina); 

5 Frigideiras; 

 

 

2 Frigideiras de Grelhar; 

6 Tachos; 

1 Ralador; 

2 Coadores; 

Abre Latas/ Caricas, 

5 Caixas Térmicas; 

28 Caixas de Plástico; 

Sacos do lixo de 30/50/130 litros; 

2 Facas de Serrilha; 

8 Facas de Corte; 

3 Medidores; 

8 Jarras; 

10 Chávenas de Café; 

1 Panela de Sopa (20 litros); 

1 Panela de Sopa (50 litros); 

1 Fervedor de 5 litros; 

2 Tábuas de Cortar; 

15 Alguidares; 

3 Panelas Térmicas; 

15 Geleiras. 

 

 

  



 

Sala de Desporto: 

20 Coletes; 

2 Cordas de Escalada (70m); 

12 Arneses de Escalada; 

2 Cordas Semi-estáticas; 

10 Cordeletes; 

5 Mosquetões Simétricos; 

10 Mosquetões Assimétricos; 

2 Gri-gri; 

8 Oitos (Descensor); 

3 Ti-bloc; 

12 Capacetes; 

10 Anéis 120cm; 

7 Anéis 175cm; 

2 Stops; 

2 Proteções de Corda; 

10 Expressos; 

50 Tendas; 

75 Colchões; 

 

 

20 Bolas (Futebol, Voleibol, 

Basquetebol); 

Material de Tiro com Arco (dois alvos); 

Pistolas de Água; 

Insufláveis; 

Ráfias; 

Redes de Sombreamento; 

10 Bicicletas; 

10 Capacetes de Ciclismo; 

2 Boias de Salvamento; 

1 Bomba de Ar; 

1 Compressor; 

6 Botijas de Gás; 

24 Coletes Salva-Vidas; 

12 Pagaias; 

6 Caiaques; 

Lanternas; 

5 Raquetes de Ténis; 

10 Bolas de Ténis. 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Membros da Equipa 

  



 

Coordenadores:  

- António Canhoto; 

- João Romão; 

- Maria Beatriz Figueira; 

 - Ricardo Marques.

Monitores:  

- Ana Subtil; 

- Andreia Nascimento; 

- Ágata Ramos; 

- Beatriz Guita; 

- Carolina Pedrosa; 

- Carolina Reis; 

- Cláudia Gil; 

- Cristina Pato; 

- Daniela Ribeiro; 

- Diogo Leitão; 

- Hugo Bondoso; 

- Joana Álvarez; 

- Joana Bispo; 

- Madalena Sabino; 

- Maria Cravo; 

- Miguel Ribeiro; 

- Patrícia Ferreira; 

- Rodrigo Almeida; 

- Sebastião Santos.

 

Cozinheiros: 

- José Gil; 

- Teresa Gil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Sócios e Parcerias 

  



 

Sócios: 

- Associação Portuguesa de Seguradores; 

- AXA PORTUGAL, Companhia de Seguros S.A.; 

- Câmara Municipal do Crato; 

- Câmara Municipal de Proença-a-Nova; 

- Centro de Cultura e Desporto Crédito Agrícola Mútuo; 

- Companhia de Seguros ALLIANZ PORTUGAL, SA; 

- Companhia de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA; 

- Companhia de Seguros IMPÉRIO-BONANÇA, SA; 

- Companhia de Seguros LIBERTY; 

- Companhia de Seguros TRANQUILIDADE, SA; 

- Eventur - Organização de Eventos e Turismo; 

- Junta de Freguesia dos Anjos; 

- Junta de Freguesia de Benfica; 

- Junta de Freguesia do Socorro; 

- MACIF PORTUGAL, Companhia de Seguros S.A.; 

- INETESE - Associação para o Ensino e Formação; 

- LUSITÂNIA, Companhia de Seguros S.A.; 

- Inter Partner Assistance; 

- Sindicato dos Bancários de Centro; 

- Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora; 

- Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas; 

- SOFORMA - Formação Profissional, Lda. 

Parcerias: 

- Associação de Pais da Dona Filipa Lencastre; 

- Atlético Clube de Portugal; 

- Automóvel Clube de Portugal; 

- Bluegrass; 



 

- Câmara Municipal de Ansião; 

- Câmara Municipal de Lisboa; 

- Câmara Municipal de Proença-a-Nova; 

- Casa do Pessoal da Companhia de Seguros Global; 

- Centro de Cultura e Desporto da DGCI / DGITA / LX;  

- Centro de Cultura e Desporto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo; 

- Colégio Marista de Carcavelos; 

- Colégio Mira Rio; 

- Companhia de Seguros Liberty; 

- Empresa Carris; 

- Escola “Avé Maria”; 

- Escola de Dança Vanessa Silva; 

- Escola E.B. Telheiras; 

- Escola Profissional Agostinho Roseta; 

- Escola Secundária D. Pedro V; 

- Externato “O Moinho”; 

- Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Lisboa; 

- Fundação Calouste Gulbenkian; 

- Fundação Inatel; 

- Junta de Freguesia de Benfica; 

- Junta de Freguesia de Santo Condestável; 

- Junta de Freguesia do Socorro; 

- Obra social do Ministério das Obras públicas transportes e comunicações; 

- Roda Viva; 

- Santa Casa Misericórdia de Lisboa; 

- Sindicato dos Professores da Grande Lisboa.2 

                                                             
2 Informação recolhida da página http://www.jovensseguros.com , acedida a 15-08-

2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Canções 

  



 

Hino da Jovens Seguros: 

 

Quando chegam as férias de verão 

E nada temos para fazer 

Existe uma colónia que nos dá a mão e muita alegria de viver! 

Papararara 

 

Juntos todos aqui… na colónia 

Juntos todos aqui… na colónia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros são demais! 

 

Sempre de panamá na cabeça 

Na praia, na piscina ou no campo 

Afinar as vozes 

Vamos lá depressa 

Porque de cantar gostamos tanto! 

Papararara 

 

Juntos todos aqui… na colónia 

Juntos todos aqui… na colónia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros são demais! 

 

Quando chega a hora de ir embora 

É com muita pena que vamos partir 

Foi tudo bom mas chegou a hora 

E todos para a escola temos de ir  

Papararara 

 

Juntos todos aqui… na colónia 

Juntos todos aqui… na colónia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros são demais! 



 

Apalpando: 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá no pescoço 

Ela disse mais abaixo 

Mais abaixo é um guloso 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá no peitinho 

Ela disse mais abaixo 

Mais abaixo e com jeitinho 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá no umbigo 

Ela disse mais abaixo 

Mais abaixo é um perigo 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá no joelho 

Ela disse mais acima 

Mais acima palmo e meio 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá na virilha 

Ela disse mais ao lado 

Mais ao lado é maravilha 

Eu fui apalpando 

Eu fui apalpando 

E cheguei lá na pereca 

Ela disse seu boboca 

Tira o dedo e mete a boca 

  



 

Aué Auá:3 

Maria aué Maria auá, 

O cu da Maria parece um rajá, 

Para um rajá parece uma banana, 

O cu da Maria dá para toda a semana, 

Dá para toda a semana dá para todo o mês, 

O cu da Maria dá para nós os três, 

Dá para nós os três, dá para nós os quatro, 

O cu da Maria parece um pato, 

Parece um pato parece uma galinha, 

O cu da Maria dá para toda a pilinha, 

Dá para toda a pilinha dá para todo o colhão, 

O cu da Maria parece um leão, 

Parece um leão parece uma leoa, 

O cu da Maria dá para toda a Lisboa, 

Dá para toda a Lisboa dá para todo o Portugal, 

O cu da Maria dá para todo o pessoal. 

 

 

 

 

  

                                                             
3 Canções retiradas da revista “Cancioneiro” oferecida pela Jovens Seguros a 11-08-

2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Lista para o Survivor 

  



 

Individual: 

- Fato de banho; 

- Toalha de banho; 

- Agasalhos; 

- 2 pares de cuecas/boxers; 

- 2 pares de meias; 

- Kit higiene – Pasta e escova de dentes; 

- Chapéu; 

- Fita de identificação; 

- Ténis; 

- Chinelos; 

- Saco de cama; 

- 2 camisolas/ top’s; 

- 1 calças/ leggings. 

 

Grupo: 

- Kit banho – Champô e gel de banho; 

- 1 tacho ; 

- 1 frigideira; 

- Produtos alimentares;  

- Tendas; 

- Colchões.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Receita de Pizza 

  



 

200 gr de farinha; 

100 ml de água; 

5 gr de fermento; 

1 colher de café de sal; 

2 colheres de azeite. 

 

  

Figura - Atividade de Culinária - Pizza 

 

Figura - Atividade de Culinária - Pizza 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 

 

Fonte: Jovens Seguros, cedida a 11-08-2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Cartões Plastificados Segundo a Casa 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Figura - Cartão da Casa Bolton 

 

Figura - Cartão da Casa Bolton 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Figura - Cartão da Casa Tyrell 

 

Figura - Cartão da Casa Tyrell 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura - Cartão da Casa Greyjoy 

 

Figura - Cartão da Casa Greyjoy 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Figura - Cartão da Casa Lannister 

 

Figura - Cartão da Casa Lannister 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura - Cartão da Casa Stark 

 

Figura - Cartão da Casa Stark 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Figura - Cartão da Casa Targaryen 

 

Figura - Cartão da Casa Targaryen 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 



 

 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 

Figura - Cartão da Casa Baratheon 

 

Figura - Cartão da Casa Baratheon 

Figura - Cartão com as Qualidades (Parte de Trás) 

 

Figura - Cartão com as Qualidades (Parte de Trás) 

Fonte: Própria. 

 

Fonte: Própria. 


