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Resumo 

 O presente documento tem como finalidade partilhar as atividades que foram 

realizadas ao longo do período de estágio, de modo descritivo, informativo e reflexivo, 

na associação Jovens Seguros, realizado entre 18 de julho e 11 de agosto. A obtenção do 

diploma de especialização tecnológica em acompanhamento de crianças e jovens é o 

pressuposto para a elaboração deste relatório e realização, a priori, do estágio curricular 

ao qual o mesmo diz respeito. 

 Neste âmbito, foram desenvolvidas atividades de cariz, sobretudo, físico-motor, 

com a atividade física a dominar a maioria das atividades, embora aliada a outras 

competências sociais, psicológicas e afetivas. Neste sentido, no final do relatório e, em 

jeito de conclusão, é apresentada uma reflexão crítica final, na qual são aferidas todas as 

aprendizagens realizadas ao longo deste período, bem como todos os aspetos que 

considero relevantes e merecedores de destaque. 

 

 

Palavras-chave 

Campos de férias; crianças e jovens; desenvolvimento de competências.   
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Introdução 

 O presente relatório é um documento fundamental para a obtenção do diploma 

de especialização tecnológica em acompanhamento de crianças e jovens, proveniente do 

curso de especialização tecnológica com o mesmo nome, frequentado na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

 O estágio foi realizado na associação Jovens Seguros, no seu centro de férias de 

Penamacor, teve a duração de 16 horas diárias, começando no dia 18 de julho do 

presente ano até 11 de agosto do mesmo ano, perfazendo um total de 400 horas. De 

referir ainda que foi elaborado um plano de estágio (anexo I) no qual consta a 

informação das atividades a realizar ao longo do período de estágio. A escolha desta 

modalidade, campo de férias, para realizar o estágio foi algo atribulada visto que houve 

várias opções a ter em consideração, chegando mesmo a encetar conversações com as 

instituições em causa, mas no final a escolha recaiu sobre os campos de férias. O local 

de estágio é que foi algo que nunca tive muito em consideração, optei por escolher um 

local relativamente próximo ao meu local de residência e para o qual a deslocação não 

dependesse de terceiros. 

 Os campos de férias, como veículos potenciadores da aquisição de diversas 

competências, assumem um papel cada vez mais importante no mundo atual. Estes, para 

além de serem uma boa solução para os pais que não podem estar com os seus filhos, 

proporcionam experiências únicas e muito gratificantes para todos os que neles 

participam. A aquisição de diversas competências, nomeadamente sociais, aliadas a toda 

a diversão que emana dos campos de férias deixa todos os que por eles passam com 

saudades e ansiosamente à espera por mais um campo de férias. Este facto não se deve 

somente às atividades que realizam, mas sim pelos amigos que fazem, o que leva muitos 

a, mais tarde, prosseguirem no mundo dos campos de férias (como monitores, por 

exemplo). Neste sentido, surge a necessidade de referir os objetivos da associação que 

vão de todo ao encontro do referido anteriormente, são eles: o divertir, o trabalhar em 

comunidade, o trabalhar competências sociais e humanas e o fomentar de uma vida 

futura mais cooperante.  

 Neste âmbito, o relatório foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado de “instituição de estágio”, incide numa caracterização da associação onde o 

estágio foi realizado, abordando diversos pontos, como o enquadramento territorial, a 
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caracterização da instituição, a sua perspetiva histórica, valores, missão e objetivos da 

associação e as atividades que desenvolve. 

 No segundo capítulo, denominado de “enquadramento teórico”, é abordada a 

importância dos campos de férias no desenvolvimento das crianças e jovens e é 

explanada uma breve introdução ao desenvolvimento cognitivo e psicossocial da 

infância e adolescência, no sentido de facilitar a compreensão de todos os indivíduos 

relativamente às fases de desenvolvimento pelos quais os clientes estão a passar. Desta 

forma torna-se percetível o nível de adequação das atividades realizadas de acordo com 

os níveis de desenvolvimento dos clientes. 

 O terceiro e último capítulo, designado de “estágio”, concentra a caracterização 

do público-alvo, isto é, do público com quem trabalhei ao longo do estágio; os objetivos 

do estágio; as atividades desenvolvidas, que se subdividem consoante as localidades em 

que foram realizadas; um cancioneiro, que contém algumas das músicas cantadas ao 

longo do estágio; e a reflexão crítica final onde estão presentes todos os pontos 

positivos e menos positivos do estágio, bem como algumas observações que considero 

relevantes para uma melhor compreensão desta experiência em contexto de estágio. 
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Capítulo 1 – Instituição 
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1.1. Enquadramento territorial 

A sede da associação está localizada em Lisboa, no Largo do Intendente Pina 

Manique, nº 35 e tem ao dispor da comunidade vários contactos como é o caso do 

endereço de correio eletrónico geral@jovensseguros.com, o número de telefone 211 383 

593 e o número de fax 211 383 963.  

A associação desenvolve diversas atividades que decorrem por todo o país, 

aproveitando as características e potencial de cada local ao máximo. As atividades de 

campo de férias fechado, no qual foi realizado o estágio, decorreram na localidade de 

Penamacor, nas instalações da antiga escola primária, junto às piscinas municipais e ao 

pavilhão gimnodesportivo de Penamacor. 

A vila de Penamacor fica localizada 

no distrito de Castelo Branco, integrada na 

NUT (Nomenclatura das Unidades 

Territoriais) II: centro e na NUT III: beira 

interior sul. Este concelho da beira baixa 

portuguesa confronta a norte com o concelho 

do Sabugal (distrito da Guarda), a sul com o 

concelho de Idanha-a-Nova (distrito de 

Castelo Branco), a oeste com o concelho do 

Fundão (distrito de Castelo Branco) e a leste 

com o país vizinho, Espanha. Esta sede de 

concelho dista dos centros urbanos mais próximos (Covilhã, Castelo Branco e Guarda) 

cerca de 48, 50 e 66 quilómetros, respetivamente. O concelho de Penamacor (figura 1) é 

composto por 12 freguesias (Águas, Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires [união de 

freguesias]; Bemposta e Pedrógão [união de freguesias]; Aranhas, Benquerença, 

Meimoa, Meimão, Penamacor, Salvador e Vale da Senhora da Póvoa) que se 

disseminam ao longo dos 536,6 km2 que o concelho possui. Segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE)1, atualizados em fevereiro de 2014, habitam no concelho 

de Penamacor 2760 indivíduos do sexo masculino e 2922 indivíduos do sexo feminino, 

perfazendo um total de 5682 habitantes. 

 

                                                           
1 Dados obtidos em 21 de agosto de 2015 de 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006349&contexto
=bd&selTab=tab2. 

Figura 1 – Concelho de Penamacor 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor 
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1.2. Caracterização da instituição2 

Estrutura física 

A associação possui diversas instalações por todo o país de forma a poder responder 

às exigências dos seus programas e das atividades que realiza nos mesmos. O campo de 

férias fechado decorre nas instalações de Penamacor, porém a associação tem ainda um 

hostel-aventura, recém-inaugurado, em Proença-a-Nova e armazéns, salas de formação, 

entre outros espaços em Lisboa. Nas instalações de Penamacor existem diversos 

espaços diferenciados: 

 Espaços de lazer interiores e exteriores: 

o Alpendre. 

o Salas de convívio. 

 Espaços de apoio às atividades: 

o Escritório.  

o Arrecadação. 

o Discoteca. 

o Quarto das roupas. 

o Zona de estacionamento. 

 Espaços destinados a toda a logística associada às refeições: 

o Cozinha. 

o Despensa. 

o Refeitório. 

o Zona de lavagens. 

 Espaços de descanso e higiene: 

o Camaratas. 

o Balneários. 

o Casas de banho. 

o Estendal. 

Para a permanência dos clientes em qualquer um dos locais acima descritos a 

supervisão de um monitor torna-se imperativa. 

 

                                                           
2 As informações que constam neste ponto foram recolhidas durante uma entrevista realizada ao 
coordenador do campo de férias, Ricardo Marques, que é também, responsável das atividades. 
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No que diz respeito às zonas 

de lazer importa referir que o 

alpendre (figura 2) está equipado 

com duas mesas de matraquilhos, 

diversas mesas, cadeiras e um 

bebedouro. 

 

 

 

 

As salas de convívio, dividas em dois espaços, estão equipadas com uma 

playstation, uma mesa de ping-pong, um sofá, diversas mesas e cadeiras, isto numa das 

salas (figura 3), na outra sala (figura 4) existem também diversas mesas e cadeiras, uma 

máquina de jogos, um sofá e diversos jogos de tabuleiro (cluedo, twister, trivial pursuit, 

entre muitos outros). 

 

O escritório (figura 5) é um 

espaço interdito aos clientes, local 

onde são elaboradas as atividades e 

estão guardados diversos materiais 

usados nas mesmas (farmácias, 

mochilas, coletes refletores, 

lanternas,…). É importante referir 

que em todas as atividades 

Figura 2 – Alpendre 

Fonte: Própria 

Figura 4 – Sala de convívio II 

Fonte: Própria 

Figura 3 – Sala de convívio I 

Fonte: Própria 

Figura 5 – Escritório 

Fonte: Própria 
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realizadas fora da colónia cada grupo se faz acompanhar de duas mochilas. Estas estão 

equipadas com uma “farmácia” (caixa de primeiros socorros que contém: dois tamanhos 

diferentes de compressas; algodão; tampões com e sem aplicador; pensos higiénicos; 

mix de pensos rápidos; álcool; pinça; duas agulhas; luvas de silicone; tesoura; 

disoderme; betadine; soro fisiológico; adesivo; termómetro; cotonetes; vaselina; 

ligadura; manta térmica; comprimidos: ben-u-ron [paracetamol]; antigripine; ul-250; 

mebocaína/strepsils; kompensan; trifene 200), algumas garrafas de água, um rolo de 

papel higiénico, um saco do lixo, um pacote de bolachas, um colete refletor e, no caso 

de ser uma atividade noturna, uma lanterna e pilhas, estas mochilas são preparadas no 

escritório e a reposição das farmácias é também realizada nesse mesmo local.  

 

A arrecadação (figura 6) é o 

espaço onde estão guardados todos 

os materiais para as atividades, à 

exceção dos kayaks e das pagaias 

que estão guardados no respetivo 

reboque. De entre todos os materiais 

e equipamentos para as atividades, 

passo a enumerar os seguintes:  

 Duas cordas de escalada de 

20 metros. 

 12 arneses de escalada. 

 Duas cordas semi-estáticas. 

 Dez cordeletes. 

 Cinco mosquetões simétricos. 

 Dez mosquetões assimétricos. 

 Dois gri-gri. 

 Oito oitos (descensores). 

 Três ti-bloc. 

 12 capacetes. 

 Dez anéis de 120 centímetros. 

 Sete anéis de 175 centímetros. 

 Dois stops. 

 Duas proteções de corda. 

Figura 6 – Arrecadação 

Fonte: Própria 
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 Dez expressos. 

 50 tendas. 

 75 colchonetes. 

 20 bolas (futebol, voleibol e basquetebol). 

 Material de tiro com arco. 

 Dois alvos. 

 Pistolas de água. 

 Insufláveis. 

 Rafias. 

 Redes de sombreamento. 

 Dez bicicletas. 

 Dez capacetes de ciclismo. 

 Duas boias de salvamento. 

 Uma bomba de ar. 

 Um compressor. 

 Seis botijas de gás. 

 24 coletes salva-vidas. 

 12 pagaias. 

 Seis kayaks. 

 Várias lanternas. 

 Cinco raquetes de ténis. 

 Dez bolas de ténis. 

 Entre muitos outros materiais e equipamentos. 

 

A discoteca (figura 7) está 

equipada com uma bola de espelhos 

e diversos equipamentos sonoros e 

luminosos. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Discoteca 

Fonte: Própria 
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O quarto das roupas é o local onde estão guardados os 

trajes para as animações (figura 8) e todas as roupas de cama 

e banho (lençóis, fronhas, capas de édredon, toalhas, entre 

outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos espaços exteriores é 

a zona de estacionamento (figura 9) 

na qual ficam os reboques e veículos 

pertencentes à associação e na qual 

os pais podem deixar os seus 

veículos quando visitam os seus 

filhos na colónia ou fazem uma 

visita pela mesma. 

 

 

A cozinha (figura 10) está 

equipada com vários utensílios e é 

neste local que todas as operações 

inerentes às refeições ocorrem. Dos 

inúmeros equipamentos e utensílios 

que a cozinha tem ao seu dispor 

posso destacar:  

 Cerca de 120 copos, pratos e 

tigelas de sopa. 

 Cerca de 150 talheres 

(colheres de sopa, garfos, facas, colheres de sobremesa). 

Figura 8 – Trajes para as 

animações 

Fonte: Própria 

Figura 9 – Zona de estacionamento 

Fonte: Própria 

Figura 10 – Cozinha 

Fonte: Própria 
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 Duas arcas frigoríficas. 

 Três arcas refrigeradoras. 

 Uma máquina de café. 

 Uma batedeira. 

 Uma faca elétrica. 

 Uma fiambreira. 

 Uma cafeteira elétrica. 

 Um micro-ondas. 

 Uma varinha mágica. 

 Seis conchas de sopa. 

 Seis pinças de salada. 

 Três varas de arames. 

 Oito colheres de servir. 

 Um fervedor de cinco litros. 

 Uma panela de sopa de 50 litros. 

 Uma panela de sopa de 20 litros. 

 Duas tábuas de cortar. 

 15 alguidares. 

 Três panelas térmicas de comida. 

 15 geleiras. 

 Oito facas de corte. 

 Oito tabuleiros para o forno. 

 Nove cestos de pão. 

 Três cafeteiras de café. 

 Três pias, uma delas dupla. 

 Cinco armários para loiça. 

 14 tabuleiros. 

 Cinco frigideiras. 

 Duas frigideiras de grelhar. 

 Seis tachos. 

 Um ralador. 

 Dois coadores. 

 Vários abre-latas e abre-caricas. 

 Cinco caixas isoladoras térmicas. 
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 28 caixas de plástico. 

 Duas facas de serrilha. 

 Três medidores. 

 Oito jarros. 

 Dez chávenas de café. 

 Entre outros equipamentos e utensílios. 

 

A cozinha dá ainda acesso a duas despensas: a despensa de produtos de limpeza 

(figura 11) onde é possível encontrar todos os produtos necessários para essa função 

(sacos do lixo, detergentes, entre outros), carvão e grelhas para os churrascos, para além 

de vassouras, esfregonas, baldes de esfregonas, caixas desmontáveis onde são 

transportados os equipamentos e alimentos para as atividades fora das instalações da 

colónia; e a despensa de produtos alimentares (figura 12) onde são guardadas as caixas 

térmicas, caixas para transporte de líquidos e a maioria dos alimentos que não 

necessitam de ser guardados em arcas congeladoras/refrigeradoras e/ou frigoríficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Despensa de 

produtos alimentares 

Fonte: Própria 

Figura 11 – Despensa de produtos de limpeza 

Fonte: Própria 
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O refeitório (figura 13) é o 

espaço onde se realizam a maioria das 

refeições e tem capacidade para mais 

de 100 pessoas. O pequeno-almoço, o 

almoço e o jantar são efetuados no 

refeitório, os lanches da manhã e da 

tarde e a ceia são consumidos no 

alpendre. 

 

 

A zona de lavagens (figura 

14) é um local exterior onde se 

realiza a lavagem de alguidares, 

tachos, panelas e todos os utensílios 

de cozinha de tamanho considerável, 

para tal existe uma mangueira no 

local e diversos caixotes do lixo. 

 

 

 

Existem oito camaratas 

(figura 15) na colónia, cinco 

masculinas e três femininas. As 

camaratas estão equipadas com 

beliches duplos e/ou triplos e 

armários onde os clientes podem 

guardar os seus pertences. Todas as 

camaratas são identificadas pelo 

número que lhe corresponde, de um a 

cinco no que respeita às camaratas 

masculinas e de um a três quando se tratam das camaratas femininas. 

 

Figura 13 – Refeitório 

Fonte: Própria 

Figura 14 – Zona de lavagens 

Fonte: Própria 

Figura 15 – Camarata Feminina I 

Fonte: Própria 
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Junto às camaratas estão 

localizados dois balneários, um 

masculino e um feminino (figura 16). 

Estes estão equipados com lavatórios, 

espelhos, casas de banho individuais 

e zonas de duche compostas por um 

chuveiro e um banco. De referir 

ainda que o acesso às camaratas e aos 

balneários é realizado através de um 

corredor que a meio tem uma porta 

que divide a zona dos rapazes da zona das raparigas. 

 

 No corredor principal existe 

uma casa de banho (figura 17) geral 

que pode ser usada por todos, sem 

distinções de sexo. Esta casa de 

banho está equipada com dois 

lavatórios, dois espelhos e casas de 

banho individuais. 

 

 

 

O estendal (figura 18) é o 

espaço exterior no qual existem 

cordas (de uma parede a outra) onde 

os clientes podem colocar as suas 

toalhas de praia a secar e algumas 

peças de roupa que seja necessário 

serem colocadas no estendal. 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Balneário Feminino 

Fonte: Própria 

Figura 17 – Casa de banho 

Fonte: Própria 

Figura 18 – Estendal 

Fonte: Própria 
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Estrutura administrativa 

 A associação orgulha-se de poder afirmar que impulsiona a economia local onde 

desenvolve as suas atividades e convida os encarregados de educação dos seus clientes a 

visitarem as instalações da colónia, dinamizando também desta forma a economia local 

visto que, por vezes, estes pernoitam na localidade ou acabam por fazer qualquer outro 

tipo de investimento no comércio local. 

 Nesta sequência, consegue ainda ter ao seu dispor um grande número de 

funcionários, desde logo destaco os monitores que tornam possível que o rácio 

legalmente estipulado de monitores/clientes, que para crianças/jovens até aos dez anos é 

de um monitor por cada oito clientes e para jovens com mais de dez anos é de um 

monitor por cada dez clientes, seja largamente superior, havendo mais monitores 

responsáveis pelos clientes do que o estipulado por lei. De referir ainda que todos os 

monitores e coordenadores da Jovens Seguros tiveram de realizar o curso de formação 

de monitores da associação que tem a duração de uma semana, cerca de 140 horas, e 

que esse é o único requisito imprescindível para poderem trabalhar na Jovens Seguros. 

Para além dos monitores e coordenadores que é quem está em permanente contacto com 

os clientes, existem ainda outros funcionários que são um importante contributo para o 

funcionamento da colónia, os dois cozinheiros que estão encarregues da preparação e 

confeção de todas as refeições durante a permanência dos clientes na colónia. 

 A direção da associação é eleita pelos associados e a mesma emprega 12 pessoas 

a tempo inteiro durante todo o ano. Neste sentido, torna-se importante referir que a 

associação só possui associados e que as entidades parceiras apenas são assim 

designadas enquanto a sua proposta não é aceite em assembleia de 

associados/assembleia geral. 

 

Estrutura social 

 Os encarregados de educação dos clientes têm as portas abertas da colónia, por 

duas razões referidas pelo coordenador Ricardo Marques que passo a citar: “porque não 

temos nada a esconder (política de transparência)” e “porque é importante para uma vila 

com 800 moradores receber quatro, cinco, seis casais por semana. Incrementa a 

economia local e também é importante para serem vistos como alguém que traz uma 

mais-valia para a comunidade”. 

 A cultura organizacional da associação é descrita como pouco convencional e 

muito enfocada na “pessoa”, no trabalhar expectativas, trabalhar as relações 



15 
 

interpessoais, gerir o stress, o cansaço e todos os “pequenos dramas” do dia-a-dia de 

cada um. 

 

1.3. Perspetiva histórica 

Desde 1982 que, o sindicato de seguros tinha a tradição de organizar campos de 

férias para os filhos dos seus trabalhadores financiados pelas companhias de seguros, 

através de transferências em forma de quotização extra para o sindicato. No ano de 

2001, foi promulgada uma lei que proibia este tipo de práticas, por serem consideradas 

uma ingerência na vida sindical, e aí surgiu a necessidade de criar uma associação com 

empresas ligadas ao setor segurador, com uma autarquia (Crato) e outras entidades, 

inclusive os sindicatos que consideraram ser uma mais-valia a existência de uma 

associação que mantivesse viva a tradição dos campos de férias. 

Nesta sequência é criada a Associação Jovens Seguros, a 27 de novembro de 

2001, uma associação sem fins lucrativos licenciada pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude com o número de registo 128/DRLVT. Embora o seu crescimento 

seja considerado “lento, mas sustentável” (palavras proferidas pelo coordenador Ricardo 

Marques durante a entrevista), desde a sua criação a associação tem alargado o seu 

âmbito de atuação e trabalha com diversas autarquias, empresas do setor bancário, 

colégios, externatos, entre outros. 

 

1.4. Valores, missão e objetivos 

A missão da Jovens Seguros passa pela promoção e desenvolvimento de 

atividades de ocupação de tempos livres, com especial destaque para a organização de 

campos de férias, formação aventura, exploração da natureza e projetos de capacitação 

pessoal e comunitária. 

A associação tem como valores primordiais “fazer crescer, sonhando e 

ousando”, contudo esta não é uma tarefa simples e apenas pode ser concretizada com o 

apoio de empenho de todos, nunca descurando as necessidades dos seus clientes tenham 

eles 10 ou 80 anos. 

Desde a sua criação que o principal objetivo era a diversão dos seus clientes, 

com o passar dos anos a diversão continuou a ser aposta, mas outros objetivos se 

tornaram também importantes, como trabalhar um conjunto de competências sociais e 
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humanas que aproximam os clientes com quem trabalham, que os faça perceber o 

trabalho em comunidade, a mais-valia de se associarem a uns e a outros e, com isto, 

terem uma vida mais cooperante no futuro. 

 

1.5. Atividades desenvolvidas pela associação 

Sendo uma associação de cariz desportivo e social, a Jovens Seguros desenvolve 

diversas atividades adequadas aos vários públicos existentes. Estas decorrem por todo o 

país visto que uma das apostas da associação é o facto de não possuir instalações com 

equipamentos onde as mesmas possam decorrer, mas sim ter equipamentos que 

proporcionem essa experiência num local ao ar livre e que reúna todas as condições para 

a atividade ser realizada em ambiente o mais natural possível. Neste sentido, revela-se 

importante referir as várias atividades que a associação promove nos vários pontos do 

país. 

Atividades aquáticas: 

Descida do mondego – descida do rio Mondego em canoas, desde Penacova até 

Coimbra. 

Canyoning - Ribeira da Pena – descida a pé da Ribeira com recurso a saltos, 

descidas em rapel e travessias por dentro de água. 

Canyoning - Ribeira das Quelhas – descida a pé da Ribeira das Quelhas, com 

recurso a saltos, descidas em rapel e travessias por dentro de água. Quelhas é uma 

ribeira básica, com um troço curto e adequado para iniciação na atividade. Tem 6 rapéis 

interessantes com cerca de 14 a 20 metros. Tem também alguns saltos pequenos para a 

água. 

Surf trip – atividade desenvolvida em Peniche que pode ser realizada em duas 

modalidades: programa de um dia ou programa de dois dias. No programa de um dia, da 

parte da manhã, os participantes podem aventurar-se no mar da praia do Baleal com os 

professores de surf da associação. Da parte da tarde, podem descobrir o mistério de uma 

história assustadora, através das personagens que encontrarão nos percursos da vila de 

Óbidos. No programa de dois dias, podem desvendar, com diferentes personagens, o 

mistério da vila de Óbidos e aventurar-se com canoagem e workshops de surf e 

boadyboard na praia do Baleal em Peniche.  

Descendo o Pera – esta atividade tem início com uma visita aos Moinhos de 

Gelo, em Santo António da Neve. De seguida, é feita uma prova de orientação e 
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escalada até ao Coentral Grande. Após o almoço, os participantes poderão descer o rio 

(canyoning) até à praia fluvial do Poço de Corga. 

 

Atividades aventura: 

Sobrevivência no xisto – esta atividade pressupõe no mínimo dois dias de 

participação. A mesma terá início em Pedrógão Pequeno com um pequeno jogo de pista 

que conduzirá os participantes à barragem do Cabril, onde irão efetuar diversas 

atividades desde construção de jangadas, montagem de acampamento, canoagem 

noturna, confeção das refeições, pesca, atividades radicais (escalada, rapel, slide, entre 

outros). 

Passeios TT – passeios Todo-o-Terreno por todo o país. 

Acampamento Lousã – fim de semana de aventura com início no Castelo de 

Trevim com uma prova de orientação até a um local onde pernoitarão. Utilização de 

técnicas de sobrevivência para a construção do abrigo e realização de um jogo noturno 

com inspiração de estratégia militar. No dia seguinte são desenvolvidas atividades 

radicais como escalada e canyoning. 

Geopark extreme – fim de semana com atividades aventura nas Portas do 

Almourão e percurso de orientação com canoagem até S. Pedro do Esteval. Realização 

de um jogo noturno com a utilização de estratégia de equipa. Dormida em 

acantonamento e canoagem matinal. 

Os mistérios da serra de Sintra – esta atividade é constituída por uma prova de 

orientação pedestre, atividades radicais (rapel, slide, escalada, pontes de cordas e tiro 

com arco) e um Cluedo, onde os participantes irão investigar um crime por toda a zona 

de Sintra (Vila, Castelo, Convento dos Capuchos), tendo que interagir com a população 

local e com os monitores caracterizados. 

Os segredos de Wellington – esta atividade desenrola-se entre o planalto das 

Cesaredas e a Aldeia da Roliça. Esta compreende um jogo de pistas que incide na 

Batalha da Roliça, tendo os participantes de descobrir os segredos que conduziram à 

vitória de Wellington, interagindo com diversas personagens. A progressão em gruta faz 

parte também desta atividade, terminando com o simulacro da batalha, com bisnagas de 

plástico e tintas inofensivas para os participantes (bisnaga ball). 

Óbidos, uma viagem no tempo – esta atividade é constituída por um jogo de 

pistas dentro da vila, com interação dos participantes com diversas personagens 

caracterizadas tendo em conta uma temática, e com a população local. Segue-se um raid 
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de orientação até à lagoa de Óbidos, terminando com um conjunto de atividades radicais 

(canoagem, rapel, slide, pontes de cordas, tiro com arco), ou com um raid de orientação 

que decorrerá pelas ruínas romanas de Óbidos. 

Capas negras – encontramo-nos na cidade de Coimbra onde o espírito académico 

brota em todas as esquinas. Baseados neste ambiente construíram um jogo de pistas que 

se desenrolará por alguns locais de interesse da cidade. 

Crime na aldeia – é na aldeia mais portuguesa de Portugal que é organizado um 

Cluedo, onde se pretende que os participantes deslindem um crime, tendo assim que 

passar por vários locais da aldeia interagindo com a população local e com monitores 

caracterizados de acordo com o enredo da atividade.  

Contrabando na raia – esta atividade decorre na localidade de Santo António das 

Areias (Marvão), passando por uma aldeia espanhola. É na sua génese um jogo de pistas 

envolvendo uma temática de “contrabando”, onde deverá predominar o espírito de 

equipa e a boa disposição. 

Lisboa aos teus pés – esta atividade desenrola-se em diversos miradouros de 

Lisboa, e é constituída por um circuito de orientação com carta militar, tendo por base 

objetivos que têm de ser alcançados no decorrer do percurso. 

Monografia fotográfica – tendo por base a escolha de várias temáticas, são dadas 

aos participantes máquinas fotográficas descartáveis de modo a ser feito um reportório 

fotográfico. No fim da atividade este deverá ser selecionado e apresentado aos colegas. 

Viagens na memória – esta atividade pressupõe uma prova de orientação, um 

jogo de pista ou um cluedo, com jogos de interação com a população local e com 

monitores caracterizados de acordo com a temática selecionada. Todo este enredo 

decorrerá na zona antiga de Lisboa (Castelo, Mouraria, Bairro Alto, Alfama, etc). 

Existem vários temas à disposição para escolha (históricos, culturais e ficcionais. 

Monsanto radical – esta atividade realiza-se na mata de S. Domingos de Benfica 

e no Parque do Calhau, é constituída por algumas atividades radicais (rapel, slide, 

escalada, circuito de arborismo, circuito de manutenção e gincana). 

BX adventure park – o Bx-Benfica Extreme Adventure Park é um espaço de 

carácter lúdico, aventura e sensibilização ambiental, com vista ao desenvolvimento da 

saúde e bem-estar dos jovens, bem como da promoção e da interação entre as camadas 

jovens. 

http://www.jf-benfica.pt/Bx_Adventure/bx_benfica.html
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Proença viva – esta atividade tem início com uma visita pormenorizada ao 

Centro Ciência Viva. Durante a tarde realizam-se atividades na Barragem do Malhadal 

(canoagem, escalada, rapel, BTT, slide, tiro com arco e orientação). 

Turismo aventura em Proença – transformada em unidade de alojamento rural, 

uma antiga escola primária situada na aldeia da Atalaia, na Freguesia de Sobreira 

Formosa, concelho de Proença-a-Nova, está especialmente destinada a albergar grupos e 

famílias numerosas. O espaço pode ser reconvertido em duas camaratas com capacidade 

máxima para 42 camas, ou em dois quartos para famílias, com 11 wc’s e oito cabines de 

duche. Dispõe ainda de um refeitório com capacidade para 50 utilizadores, cozinha de 

apoio, sala multifunções equipada com matraquilhos, ping-pong, máquina de jogos e 

vários equipamentos lúdico-didáticos. Está ainda equipada com piscina, parede de 

escalada e bicicletas para cicloturismo. Os utilizadores podem usufruir de um leque 

variado de atividades aventura: passeios pedestres; atividades de cordas (escalada, 

arborismo, slide); canoagem; canyoning) e em Penamacor (uma antiga escola 

secundária transformada em unidade de alojamento local, situada sobranceiramente 

sobre a vila de Penamacor é o espaço ideal para grupos numerosos. Tem capacidade 

máxima para 150 utilizadores; para famílias e grupos mais pequenos dispõe de oito 

quartos, com capacidade máxima para oito camas/cada, quatro wc’s, sala de refeições, 

cozinha, discoteca e sala de convívio. Encontra-se integrada num parque desportivo, 

com pavilhão multiusos, piscina descoberta, campos de ténis e campos de futebol 

sintético e estão ao dispor dos utilizadores vários equipamentos desportivos para apoiar 

a estadia: canoas; bicicletas; equipamento de cordas; equipamentos desportivos), 

 

Eventos e serviços: 

Festas sazonais: natal, carnaval, páscoa; ações promocionais; festas de empresas; 

conferências; seminários; workshops; despedidas de solteiro; casamentos; batizados; 

festas de aniversário; babysitting (o serviço de babysitting está destinado a crianças a 

partir dos 12 meses de idade, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana (incluindo 

feriados). É assegurado por um conjunto de colaboradores com formação específica de 

modo a proporcionar às crianças momentos agradáveis e de diversão, nunca descurando 

as vertentes quer da segurança quer da formação pedagógico-didática. Prestam os 

seguintes serviços: ao domicílio; acompanhamento com os pais aos fins de semana; 

acompanhamento das crianças desde a escola até à sua residência, aguardando o 

regresso dos pais). 
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Viagens de finalistas e campos de férias: 

Viagens de finalistas – programa no qual são realizadas diversas atividades: 

atividades aventura, surf/boadybord, canoagem, canyoning, orientação e noites nas 

discotecas com grandes DJ's. 

Campo de férias fechado na localidade de Penamacor – com o objetivo de 

quebrar a rotina das crianças/jovens habitantes nas grandes cidades marcam a diferença 

ao proporcionar-lhes dias inesquecíveis compostos por um vasto leque de 

atividades. Contribuem para uma troca de experiências enriquecedora, com um vasto 

leque de atividades que transformam o seu verão numa aventura inesquecível. A idade 

mínima para participar no campo de férias fechado, em Penamacor, são os oito anos de 

idade. A receção e entrega dos clientes ocorre na zona de Lisboa, Coimbra ou Porto, ou 

ainda em local a designar. O programa de atividades é muito diversificado e passa por 

idas a praias fluviais da zona e atividades apropriadas às faixas etárias dos clientes: 

atividades de exploração da natureza (caminhadas e passeios por trilhos na zona rural 

envolvente, diurnos e noturnos); jogos tradicionais; atividades aventura (slide, rapel, 

cicloturismo, bisnaga ball, entre outras); jogos de interação dos clientes com a 

população local (pedy-paper’s); entre outras. Este programa inclui estadia em regime de 

pensão completa: alojamento, pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia; para além 

dos seguros e monitorização credenciados e certificados pelas entidades competentes. O 

preço desta modalidade de campos de férias é de 425 euros para sócios e/ou 

colaboradores de empresa associada, e de 525 euros para novos sócios sendo estes 

valores para turnos de 15 dias podendo os clientes usufruir de um desconto de 10% caso 

os pagamentos sejam efetuados na sua totalidade até à data de início do turno a que 

corresponde. Existe ainda a possibilidade de pagar através de prestações até novembro 

do respetivo ano. 

Campos de férias abertos que decorrem em Lisboa e no Porto – os campos de 

férias abertos visam proporcionar aos clientes um conjunto de atividades que 

contribuam para o seu bem-estar, assim como para o seu enriquecimento pessoal e 

interpessoal. A idade mínima para participar nos campos de férias abertos são os três 

anos de idade e este decorre em Lisboa/Porto. A receção e entrega diária dos clientes 

ocorre na zona de Lisboa/Porto e/ou em local a designar. O programa engloba uma 

panóplia de atividades adaptadas à faixa etária dos participantes que passam por idas à 

praia; atividades em polidesportivos e piscinas; jogos de interação com a população; 
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atividades aventura (orientação, escalada, slide, rapel); entre outras. Está também 

incluído no campo de férias, para além das atividades, a alimentação, seguros e 

monitorização credenciada. Os preços vão desde 107 euros para sócios e colaboradores 

de empresa associada a 125 euros para novos sócios. Havendo ainda lugar a uma 

modalidade que permite pagamentos fracionados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – 

Enquadramento Teórico   
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2.1. Importância dos campos de férias 

De acordo com o livro Relacionamento Interpessoal: crianças, adolescentes e 

adultos, da autoria da associação Jovens Seguros, os campos de férias surgem como um 

veículo facilitador de competências que devem ser adquiridas para um desenvolvimento 

saudável da criança enquanto sujeito em permanente contacto com o mundo. Neste 

sentido, motivam as crianças a interagir com os outros e com os adultos. 

As inter-relações desenvolvidas entre crianças/adolescentes e monitores 

potenciam uma adesão de conhecimentos e experiências através da partilha recíproca 

entre os indivíduos. Esta troca permite ao cliente uma aprendizagem e alteração de 

diversas atitudes/comportamentos face a um leque de situações vividas, como resultado 

da comunicação que se estabelece entre os intervenientes. Assim, possibilita à criança a 

aplicação destes novos conhecimentos a outros contextos que lhe permitirão uma visível 

distinção enquanto indivíduo. Entre outras competências, os campos de férias têm como 

função: 

 Potenciar o desenvolvimento, fomentar a autonomia e incentivar à participação e 

criatividade de cada um. 

 Tornar as crianças menos sedentárias, fazendo com que sejam mais ativas e 

desportivas. 

 Aprender a ser autónoma e independente porque se encontra fora de casa e longe 

dos pais. 

 Desenvolver capacidades como a cooperação e a entreajuda. 

 Contribuir para um acréscimo da autoestima, uma vez que ninguém se sente 

discriminado perante o outro. 

Os campos de férias surgem como uma resposta social destinada à satisfação de 

necessidades de lazer e quebra de rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e 

social dos seus utilizadores porque proporciona aos clientes: 

 Estadias fora do quadro habitual de vida; 

 Contactos com comunidades e espaços diferentes; 

 Vivências em grupo, como formas de integração social; 

 E fomentam a capacidade criadora e do espírito de iniciativa. 
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2.2. Infância e adolescência 

 Na perspetiva de alguns autores, a infância e a adolescência são vistas de 

diferentes formas e sob diferentes pontos de vista. 

 Jean Piaget (citado por Tavares et al, 2007) debruça-se sobre o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano, nomeadamente no que concerne à interação entre o sujeito e o 

meio que o rodeia. Para Piaget existem quatro estádios (sensório-motor, pré-operatório, 

operações concretas e operações formais) nos quais decorrem diversas aprendizagens 

que, progressivamente, se tornam mais completas à medida que se passa de um estádio 

para o estádio seguinte. 

 Centrando-me no meu público-alvo, crianças e jovens dos oito aos 17 anos de 

idade, é apresentada de seguida a caracterização do mesmo, de acordo com Jean Piaget 

e Erikson. 

O estádio das operações concretas ocorre entre os sete e os 11 anos de idade e 

nesta fase o pensamento é flexível, reversível, não limitado ao aqui e agora, 

multidimensional, menos egocêntrico, marcado pelo uso da inferência lógica e marcado 

pela procura de relações causa-efeito. 

O estádio das operações formais ocorre dos 12 e os 18 anos e nele o jovem já 

consegue pensar no futuro e estabelecer um plano de vida, construir teorias explicativas, 

cruzar conceitos e deduzir axiomas, pensar sobre coisas que não existem e que 

pertencem ao domínio do impossível, planificar a resolução de problemas através da 

formulação e manipulação de hipóteses, pensar sob a perspetiva do outro, entre outros. 

 No entender de um outro autor, Erikson (citado por Tavares et al, 2007), e numa 

perspetiva psicossocial é referenciado o termo “crise” que Erikson usa para descrever as 

várias etapas pelas quais o ser humano passa ao longo da vida e que podem resultar 

numa resolução positiva ou negativa dessa “crise”. A uma “crise” está sempre associada 

uma “virtude”, uma boa resolução da “crise” permite ao indivíduo adquirir essa 

“virtude”. 

 4ª crise (dos seis anos à puberdade) – produtividade versus inferioridade e a 

virtude é a competência. 

 5ª crise (dos 12 aos 18-20 anos) – identidade versus confusão de identidade e a 

virtude é a fidelidade. 

Neste sentido surge a necessidade de formar técnicos especializados que possam 

acompanhar as crianças e os jovens e saber interpretar e responder às suas necessidades. 
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O técnico especialista em acompanhamento de crianças e jovens, segundo o Diário da 

República, 2.ª série — N.º 176 — 11 de setembro de 2012, “é o profissional que, de 

forma autónoma ou integrado numa equipa, orienta, apoia e supervisiona crianças e 

jovens em idade escolar, assente em princípios deontológicos e conducente à 

valorização da formação humana, à promoção da educação pessoal e social e à 

aquisição e desenvolvimento de competências.  

As competências do técnico especialista em acompanhamento de crianças e 

jovens passam por: 

 Dominar saberes de natureza científica, técnica e prática facilitadores de uma 

ação profissional integrada e participada. 

 Compreender normas de funcionamento das instituições, com vista a uma 

atuação pautada por princípios de rigor, de segurança e de qualidade. 

 Promover e dinamizar, autónoma ou colaborativamente, projetos e atividades 

socioeducativos, recreativos e de lazer, devidamente integrados nas dinâmicas 

das instituições e dos contextos em que cada um exerce a sua atividade 

profissional. 

 Favorecer, nas crianças e jovens, a construção de disposições para aprender e o 

desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho, autónomo e em grupo. 

 Perspetivar o trabalho de equipa como fator de enriquecimento da sua formação 

e da sua atividade profissional. 

 Promover interações e relações de respeito mútuo com todos os membros da 

instituição e com as famílias, nomeadamente no âmbito dos projetos de vida e de 

formação das crianças e dos jovens. 

 Manifestar a capacidade relacional, de comunicação e de equilíbrio emocional, 

promovendo um clima de convivência democrática. 

 Assumir uma dimensão cívica e formativa inerente às exigências éticas e 

deontológicas da sua atividade profissional”. 
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2.3. Importância das atividades lúdicas no desenvolvimento da 

personalidade da criança/jovem 

Segundo Almeida (1995, citado por Santos, 2009, p.17), “a educação lúdica 

contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, um 

enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto 

investe em uma produção séria do conhecimento”. O lúdico está desde logo presente na 

vida da criança, quer seja direta ou indiretamente. O brincar a que a criança adere 

permite-lhe apreender competências fundamentais para o resto da vida, “a criança 

estimula os sentidos, aprende como usar os músculos, coordena a visão com o 

movimento, obtém domínio sobre o corpo e adquire novas habilidades” (Papalia et al., 

2009, p. 291). Torna-se um ser crítico e criativo, entrega-se e interage com o meio e 

com as outras crianças o que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

competências. A criança (Papalia et al., 2009) começa por brincar sozinha, depois, ao 

lado de outras crianças e, por fim, brincam todas juntas.  

Santos (2009, p. 18) refere que “as atividades lúdicas são uma forma prazerosa 

onde a criança pode descobrir, criar e aprender”. Parafraseando Negrini (1994, citado 

por Santos, 2009), as atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento global da 

criança e todas as dimensões estão presentemente marcadas desde logo, como a 

inteligência, a afetividade, a motricidade e a socialização que são indispensáveis para o 

desenvolvimento da mesma. 

Chateau (1961, p. 6) afirma que uma criança que não sabe brincar/jogar é “um 

«pequeno velho», será um adulto que não sabe pensar” e salienta ainda que a criança 

quando brinca se abstém do mundo dito real e entra no mundo da fantasia, do 

imaginário, “a criança que brinca verdadeiramente não olha à sua volta, (…) mas 

mergulha-se inteiramente no seu jogo, pois, ele é uma coisa séria”. 

 Condessa (2009, p. 38) sublinha o facto de que “as práticas de actividade física e 

motora leccionadas na infância perspectivam uma aprendizagem orientada para um 

desenvolvimento equilibrado, significativo e multidimensional das nossas crianças, 

possível pela conquista de competências essências do currículo da educação básica”. Ao 

brincar a criança entra no mundo da fantasia, cria situações, inventa personagens, 

reproduz histórias, recria acontecimentos do seu mundo real e imaginário e, muitas 

vezes, desenvolve uma importante capacidade que é a afirmação do “eu” (Chateau, 

1961). É neste sentido que Leal (2009, p. 116) refere que “o brincar nutre o cérebro, 
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liberta emoções, estimula a imaginação… [e] as brincadeiras constituem oportunidades 

fundamentais de auto e hétero conhecimento”. 

 Um dos aspetos sobre o qual o campo de férias se debruça é a importância de 

fazer crescer as crianças e jovens através das atividades e do convívio entre eles, deste 

modo terão a oportunidade de se conhecer a si mesmos. O meu papel enquanto monitora 

foi demonstrar isso mesmo, que são as vivências que nos mostram a verdadeira 

realidade e que nos ajudam a crescer. Acredito que o acompanhamento que fiz às 

crianças as tenha ajudado a crescer em termos de maturidade e que as fez, e faz, pensar 

de um modo diferente. 
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3.1. Caracterização do público-alvo 

A associação propõe e organiza diversas atividades destinadas a públicos 

diferenciados. Os campos de férias concentram uma parte da população jovem, embora 

exista distinção a nível etário e, consequentemente, das atividades realizadas. Nos 

campos de férias abertos a idade mínima de participação são os três anos de idade, já 

nos campos de férias fechados esse indicador sobe para os oito anos de idade. As 

restantes atividades são dedicadas a públicos com uma faixa etária mais elevada. 

No campo de férias fechado onde decorreu o meu estágio o cliente mais novo 

tinha oito anos e o mais velho 17 anos, importa ainda referir que o número de rapazes 

era em muito superior ao número de raparigas e que um número restrito de clientes era 

proveniente de meios socioeconómicos desfavorecidos. Contudo, tais factos não se 

fizeram notar ao longo do período de estágio, havendo sempre uma grande interação 

entre todos, inclusive os clientes mais novos eram um pouco protegidos pelos clientes 

mais velhos e as diferenças socioecónomicas dos clientes não provocaram qualquer 

discriminação entre eles, embora fosse um grupo bastante grande (cerca de 90 clientes 

numa primeira fase e 70 noutra) sempre se deram bem e criaram um único grupo onde 

todos se conheceram. 

 

3.2. Objetivos do estágio 

Os objetivos estão presentes em tudo o que fazemos e nas instituições estes são 

parte integrante da sua identidade. Só através dos objetivos delineados é possível rumar 

na direção correta, aquela que inicialmente foi definida como a meta a atingir, porém, os 

objetivos podem sofrer alterações ao longo do percurso, não sendo estanques. É 

portanto importante definir objetivos, quer gerais quer específicos, que indiquem a 

todos para o que trabalham e o que pretendem alcançar. 

O objetivo geral do estágio passava por fomentar um conjunto de competências 

sociais, cognitivas, sensoriais, motoras, entre outras, em todas as crianças e jovens com 

os quais iria trabalhar. Os objetivos específicos são encarados como um ponto de 

partida para chegar ao objetivo geral, uma decomposição em pequenas partes do 

mesmo, estes passavam por: 

 Colaborar nas atividades e tarefas propostas. 

 Estimular a interação e coesão grupal. 
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 Fomentar a partilha de ideias e conhecimentos quer na relação cliente-

cliente quer na relação cliente-monitor. 

 Contribuir para a diminuição da discriminação social através do contacto 

com algumas realidades diferentes daquelas que conhecem. 

 Promover uma autonomia social, isto é, um conjunto de habilidades 

sociais que permitam aos clientes ter uma capacitação ao nível da 

socialização que lhes possibilite terem relações positivas e saudáveis com 

os outros. 

Para atingir estes objetivos foram desenvolvidas diversas atividades, 

apresentadas no ponto seguinte. 

 

3.3. Atividades desenvolvidas 

Desde que nasce que a criança tem a necessidade de se mover e de explorar o 

mundo através dos sentidos e do movimento, tal como refere Sousa (2003, p. 136) “é 

através do movimento que a criança desenvolve todas as suas funções”. De acordo com 

Moreira, Faria, Silva, Costa & Neves (2009) o movimento “para a criança é a sua 

realidade imediata e espontânea” e “permite à criança encontrar um conjunto de 

relações necessárias ao seu desenvolvimento”. O movimento é considerado por 

Gallahue (2002, p. 49) “o centro da vida activada das crianças” e “uma faceta 

importante de todos os aspectos do seu desenvolvimento, seja domínio motor, cognitivo 

ou afectivo do comportamento humano”, visto que durante a infância, período 

conturbado de transformações, a criança sofre imensas alterações aos vários níveis 

(físico, cognitivo, afectivo, social,…). É neste sentido que a expressão físico-motora 

ganha especial destaque, uma vez que permite à criança e aos jovens explorar o seu 

próprio corpo, saber até onde consegue ir e desafiar-se até onde pode chegar, 

desenvolvendo não apenas a maturidade física, mas também afetiva, psicológica, 

cognitiva, social, moral, entre outras. 

 Nesta sequência, encontram-se de seguida explicitadas todas as atividades 

realizadas, divididas consoante a localidade onde foram efetuadas, uma vez que se 

tratou de um campo de férias realizado um pouco pelo país e, tal facto não poderia ser 

descurado. 
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3.3.1. Em Penamacor3 

Foi na localidade de Penamacor que decorreram a maioria das atividades que 

foram realizadas durante o período de estágio, ou não fosse este o local onde a colónia 

fica localizada. Foram imensas as atividades efetuadas, quer dentro, quer fora da 

colónia, em espaço mais urbano e em espaço mais rural, com maior e menor 

participação da comunidade local. 

 

Atividade: “Amigo Secreto” 

Objetivos:  

 Promover o hétero conhecimento. 

 Estimular o pensamento. 

 Fomentar a criatividade. 

Descrição: Numa caixa foram colocados pequenos papéis nos quais constava o 

nome de cada cliente e monitor/coordenador da colónia. Foi depois pedido a cada 

cliente, e posteriormente a cada monitor/coordenador, para retirar um papel e o nome 

que constava no mesmo era o seu amigo secreto. A atividade consistiu em escrever 

cartas, diariamente, para esse amigo secreto dando pistas sobre a sua identidade, nunca 

assinando a carta e escrevendo o nome do amigo secreto da parte de fora da mesma. No 

primeiro dia cada um escreveu uma carta, no segundo dia duas e no terceiro dia três 

cartas. Existia uma caixa devidamente identificada, com o nome “Quem será?”, na qual 

as cartas deviam ser depositadas e à hora do jantar o “carteiro” distribuía as mesmas. 

Mais tarde, antes da partida dos clientes, cada um revelou quem era o seu amigo secreto. 

 

Atividade: “Jogo das Torres” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Fomentar a interação grupal. 

 Estimular a criatividade e a imaginação. 

 Promover a capacidade de orientação. 

                                                           
3 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto

=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 11 de setembro de 2015. 
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Descrição: Os clientes foram distribuídos por duas equipas cada uma delas 

acompanhada por um monitor, outros seis monitores dividiram-se em torres e em 

fantasmas. 

As torres, numeradas de um a quatro, eram os postos que as equipas tinham de 

visitar, nos quais tinham de realizar uma determinada atividade decidida pela torre e, 

caso fossem bem-sucedidos, obtinham a sua assinatura, sendo que estava pré-definida a 

ordem das torres e a torre nº3 apenas poderia assinar se as torres nº1 e nº2 já o tivessem 

feito, caso contrário a assinatura era recusada. As equipas não sabiam qual a ordem das 

torres nem a localização da quarta torre, essa informação apenas lhes foi divulgada mais 

tarde.  

Os fantasmas eram os elementos que andavam a vaguear pela vila e que quando 

apanhavam uma equipa lhe poderiam aplicar “castigos” (sempre com o intuito de atrasar 

a equipa na realização da atividade). Existiam três torres e três fantasmas, sendo que um 

dos fantasmas era a quarta e última torre. 

Esta atividade foi realizada somente com clientes cuja idade era inferior a 12 

anos, os restantes clientes realizaram uma outra atividade denominada de “orienta-te”. 

Observação: A torre número três, na Junta de Freguesia, ficou a meu cargo e 

desafiei as equipas a realizar o jogo do “diamante”, o jogo do “telefone estragado” e a 

cantar algumas músicas com e sem coreografia (por exemplo, o hino da equipa). 

 

Atividade: “BTT” 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover a observação e a atenção. 

Descrição: Atividade na qual os clientes (seis de cada vez), acompanhados por 

um monitor, realizaram um percurso de BTT com a duração de 10/15 minutos. 

 

Atividade: “Futebol de 5” 

Objetivos: 

 Promover a capacidade de observação e atenção. 

 Estimular a criatividade. 

 Fomentar o espírito de equipa. 

 Desenvolver as capacidades motoras. 
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Descrição: Partidas de futebol de 5, levadas a cabo num campo sintético 

equipado para o efeito (figura 19). Os jogos tinham o limite de cinco minutos ou dois 

golos, o que acontecesse primeiro dava por terminado o jogo e as equipas tinham, no 

máximo, cinco elementos, existindo sempre a preocupação de formar equipas mistas. 

 

Figura 19 – Campo de futebol de 5 sintético 

Fonte: Própria 

  

 Atividade: “A bandeirinha é minha” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Fomentar as capacidades motoras. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Estimular o espírito de equipa. 

Descrição: Os clientes foram distribuídos por 11 equipas, cada uma delas 

devidamente acompanhada por um monitor, às quais foram dadas três bandeiras (33 no 

total), essas bandeiras representam as vidas de cada equipa. Caso duas equipas se 

encontrassem aquela que fosse mais rápida a apontar a luz da lanterna à zona peitoral de 

um dos elementos da outra equipa e dissesse “a bandeirinha é minha” ganhava uma das 

bandeiras da outra equipa. Nesta atividade existiram ainda quatro fantasmas que, 

quando apanhavam as equipas, podiam aplicar-lhes “castigos” e/ou retirar-lhes 

bandeiras. Devido às obras que decorriam na vila existiam ainda três locais que 

demarcavam a zona de obras e não permitiam a passagem das equipas sendo ainda 

locais nos quais as equipas poderiam ganhar bandeiras extras, no máximo uma bandeira 

por equipa.  

O objetivo da atividade passava por cada equipa tentar angariar o máximo de 

bandeiras que conseguisse. 
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Observação: Fiquei responsável por demarcar a zona de obras, conjuntamente 

com duas colegas, e desafiei as equipas que por ali passavam a fazer algumas atividades 

com o intuito de ganharem uma bandeira extra. 

 

Atividade: “X-Factor” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Estimular a criatividade e a imaginação. 

 Contribuir para o hétero conhecimento. 

 Promover a interação grupal. 

Descrição: Os clientes foram distribuídos por 11 grupos, um monitor foi 

designado para cada um, e a cada grupo foi atribuída uma categoria (música portuguesa, 

música brasileira, entre outras), segundo a categoria que lhes saía à sorte tinham de 

escolher uma ou mais músicas e criar uma coreografia que foi depois apresentada à 

restante colónia. A par desta atividade musical cada grupo teve ainda de elaborar uma 

pequena performance de sombras chinesas com o tema “um dia na colónia…”. 

 

Atividade: “Assalto ao Castelo” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover o espírito de equipa e a deliberação de estratégias. 

 Fomentar a criatividade. 

Descrição: Atividade realizada em campo aberto, devidamente delimitado, com 

o meio-campo demarcado através de lanternas. O procedimento é semelhante ao do 

futebol humano, sendo o objetivo diferente visto que cada equipa possuía uma base, 

cada uma numa extremidade do campo, onde tinha uma bandeira, bandeira essa que a 

equipa adversária tentou roubar e levar até à sua base. A equipa que conseguiu as duas 

bandeiras sagrou-se vencedora do assalto ao castelo. A cada equipa foram dadas 

lanternas para se poderem deslocar no espaço com uma melhor visibilidade. 

Observação: Fui destacada para ficar junto a uma charca, que tinha tamanho de 

barragem dada a quantidade de água e a altura a que a mesma ficava, e não permitir a 

passagem dos clientes. Foram demarcadas diversas zonas com o objetivo de evitar que 

os clientes sofressem qualquer tipo de acidente durante a atividade. 
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Atividade: “Jantar de gala” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Promover o hétero conhecimento. 

 Desenvolver as competências sociais. 

 Estimular a interação com o outro. 

Descrição: Esta atividade decorreu por duas ocasiões, tendo na primeira o tema 

“feliz dia do jajão” e na segunda o restaurante o nome de “restaurante penamacomes”. 

No primeiro momento o refeitório foi transformado num restaurante, os clientes 

vestiram-se a rigor para a ocasião, indo alguns com os pares que escolheram, e os 

monitores dividiram-se por todas as tarefas (receção dos clientes, serviço à mesa, servir 

os pratos, lavar a loiça, entre outros). Um grupo de monitores ficou a cargo da animação 

que contou ainda com música. No final do jantar os clientes dirigiram-se à vila onde 

decorria a feira “terras do lince” e assistiram ao concerto da artista Rebeca e ao concerto 

de rock da banda “FH5”. Durante os concertos os monitores estavam dispersos pelo 

local de forma a balizar o mesmo e não permitir que os clientes se afastassem. 

No segundo momento o jantar foi realizado ao ar livre, no alpendre, e os 

monitores vestiram-se a rigor para servir e acompanhar os clientes ao longo de toda a 

noite. Mais uma vez o jantar contou com música ambiente, havendo no final da refeição 

a abertura do espaço de discoteca no mesmo local, com direito a dedicatórias, 

coreografias e muita diversão. 

Observação: Durante esta atividade o serviço de mesa ficou a cargo dos 

monitores, tal como a lavagem de todos os utensílios usados na confeção e degustação 

do jantar, e a minha função passou por servir à mesa e efetuar a limpeza e posterior 

arrumação da cozinha em conjunto com os outros monitores. 

 

Atividade: “O meu gesto é…” 

Objetivos: 

 Promover o auto e hétero conhecimento. 

 Fomentar a criatividade. 

 Estimular a memória. 

Descrição: Dispostos em roda, a atividade consistiu em, um de cada vez, dar 

dois passos em frente e dizer “olá, o meu nome é… e o meu gesto é…”, dizendo o seu 

nome e fazendo o gesto que quisesse. Posteriormente todos os outros elementos deram 



35 
 

dois passos em frente e repetiram o que o cliente disse e fez, ou seja, repetiram o seu 

nome e o seu gesto. 

 

 Atividade: “Desafio musical” 

 Objetivos: 

 Fomentar o hétero conhecimento. 

 Desenvolver a memória. 

 Estimular a interação grupal. 

 Descrição: Os clientes foram divididos em seis grupos (consoante a disposição 

das mesas no refeitório), foi lançado um tema (por exemplo, música rock) e todos 

tinham de cantar consoante esse tema. Cada grupo, na sua vez, cantava e iam sendo 

eliminados os grupos que não cumpriam o tema e aqueles em que não cantavam todos 

os elementos, até ficar apenas o grupo vencedor. Foram realizadas duas rondas, mas 

visto que as equipas vencedoras nas duas rondas eram diferentes foi necessário realizar 

uma terceira e última ronda entre estas duas para apurar o grande vencedor do desafio. 

 Após o jantar os clientes foram acompanhados mais uma vez até às festas de 

Penamacor, seguindo-se o mesmo modo de funcionamento da anterior visita. Assistiram 

ao espetáculo de Tita e Tânia Sampaio e, mais tarde, ao encerramento no palco do 

castelo com “Jerónimo & Cró-Magnon”. 

 

Atividade: “Objetivagem” 

 Objetivos: 

 Contribuir para o hétero conhecimento. 

 Promover a criatividade e a imaginação. 

 Fomentar a memória. 

 Descrição: Atividade na qual cada cliente recebeu um papel contendo o objetivo 

que teria de realizar. Todos os objetivos envolviam um cliente, como por exemplo4: 

“Dançar o show das poderosas com o cliente A. Em frente a toda a colónia” ou “Andar 

com uma pulseira do cliente C durante uma manhã”. 

 

 

 

                                                           
4 Exemplos verídicos, sendo as identidades dos clientes protegidas e os seus nomes removidos. 
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Atividade: “Strategus” 

 Objetivos: 

 Desenvolver a interação grupal. 

 Fomentar o espírito de equipa. 

 Estimular a capacidade de observação, pensamento e raciocínio rápido. 

 Descrição: Os clientes foram distribuídos por oito grupos/equipas e um monitor 

foi destacado para cada grupo/equipa sendo os restantes monitores designados para 

balizar o local da atividade. Cada grupo/equipa tinha uma base cuja localização era 

desconhecida pelos outros grupos e a cada cliente foram dadas três fitas para colocarem 

à cintura que representavam as suas vidas, estas podiam ser-lhe retiradas por elementos 

das outras equipas, quando tal acontecia o cliente que perdia a vida era encaminhado 

pelo que lha retirou para a sua base onde este poderia ser interrogado durante, no 

máximo, cinco minutos. As questões e o que acontecia durante o interrogatório ficou a 

cargo de cada equipa, só havia uma regra, quando durante um interrogatório um cliente 

fosse questionado “qual é a tua equipa?” este tinha de responder a verdade, em todas as 

outras questões poderia mentir ou omitir informações. De referir que quando um cliente 

retira uma vida a outro, e enquanto o transporta para a sua base, não lhe podem ser 

retiradas vidas. 

 Cada equipa tinha uma lista de objetivos que lhes dariam pontos quando 

cumpridos (por exemplo, “aliarem-se à equipa B” ou “roubarem a coroa”) e no final 

ganhou a equipa que conseguiu reunir mais pontos. 

 Observação: Fiquei responsável por balizar uma das zonas da atividade e não 

permitir a passagem dos clientes. 

 

 Nota: As três próximas atividades foram realizadas como preparação para o 

“survivor”, uma atividade que foi preparada ao longo de toda a semana, que decorreu 

em Pedrógão Pequeno, e teve a duração de dois dias e meio. 

 

Atividade: “Caçada Real” 

 Objetivos: 

 Fomentar a interação grupal. 

 Estimular a capacidade de observação e raciocínio rápido. 

 Desenvolver as capacidades motoras. 
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 Descrição: Os clientes foram divididos em oito equipas e cada equipa teve de 

escolher a qual casa/família queria pertencer (Stark, Baratheon, Martell, Tyrell, 

Lannister, Targaryen, Bolton, Greyjoy). Os membros representantes de cada casa 

autoapresentaram-se e as equipas interessadas em representar essa família indicavam 

porque queriam pertencer a tal família e, quando mais do que uma equipa estava 

interessada na mesma família, o representante de cada família/casa decidia qual das 

equipas tinha demonstrado ter os mesmos ideais da família e escolhia-a.  Decididas as 

famílias de cada equipa teve inicio a atividade cujo objetivo era reunir o máximo de 

pontos possível, para tal existiam nove postos espalhados pela vila nos quais, após 

superarem um desafio, cada equipa conseguia pontos (máximo de 12 pontos por posto), 

podendo ainda ganhar pontos através de emboscadas a outras equipas (dois pontos) e 

aos caçadores (um ponto) e perder pontos quando apanhados pelos caçadores (cinco 

pontos). Foi ainda determinado que todas as equipas se deveriam apresentar na colónia à 

uma hora e dez minutos, as equipas que chegaram após a hora estabelecida foram 

desclassificadas. 

 Observação: A par com mais dois monitores acompanhei um grupo durante toda 

a atividade e houve sempre a preocupação de tentar motivar os clientes, visto que alguns 

foram perdendo um pouco o interesse pela atividade e isso prejudicava o resto do grupo, 

gerando alguns pequenos conflitos dentro do grupo. 

 

Atividade: “Mega Pool Party” 

 Objetivos: 

 Estimular o pensamento e o raciocínio rápido. 

 Fomentar a interação grupal. 

 Contribuir para exercitar a memória. 

 Descrição: As equipas/famílias/casas iniciais da “mega pool party” foram as 

mesmas da “caçada real”, sofrendo ao longo da atividade algumas alterações de forma a 

que todas as equipas ficassem equilibradas e estas estavam dispostas de forma circular 

pelo espaço. Cada família possuía uma pistola de água que foi utilizada durante toda a 

atividade para molhar as outras famílias, apresentadores e demais indivíduos que 

participaram na atividade. 

 A “mega pool party” tinha como objetivo a aquisição do maior número de 

pontos e foi dividida em três provas: cultura geral, mímica e estátuas humanas, 

respetivamente por esta ordem. Na primeira prova, cultura geral, as equipas estavam 
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dispostas em fila indiana atrás de uma cadeira e no centro do local estava um badalo no 

qual o elemento da equipa que estava sentado na cadeira, que tinha de mudar de questão 

para questão para que todos participassem, teria de tocar com uma colher quando 

quisesse responder. A prova passava por serem colocadas questões às quais as famílias 

teriam de responder acertadamente. Se a família que respondesse, errasse, outra família 

podia tentar responder. Na segunda prova, mímica, as cadeiras foram transferidas para 

junto do badalo, formando um círculo em volta do mesmo, e um elemento de cada 

família estava sentado nelas (trocando de elemento após cada ronda). Aos elementos 

que estavam nas cadeiras eram ditas uma palavra ou expressão (igual para todos) que 

quando autorizados estes tinham de reproduzir através da mímica, quando a sua família 

acertava, o elemento que estava a fazer a mímica tocava no badalo e a família podia 

responder, caso errasse outra família poderia responder. Na terceira prova, estátuas 

humanas (figura 20), era dado um tema (por exemplo, “o que faria a um monitor”) e 

cada família teria de representar uma situação por si idealizada desse tema através de 

estátuas, um dos elementos do grupo seria o narrador e iria explicar a situação que a sua 

equipa estava a reproduzir. Após todos os grupos apresentarem as suas estátuas, o júri 

escolhia os três primeiros lugares e estes ganhariam os pontos em disputa. 

 Nesta atividade ficaram definidas as equipas finais para o “survivor”. 

 Observação: Devido à indisponibilidade do representante da casa Martell estar 

presente na atividade fiquei eu responsável por essa casa, acompanhando o grupo 

durante toda a atividade. 

 

Figura 20 – Prova das estátuas humanas 

Fonte: Jovens Seguros 
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Atividade: “Masterchef” 

 Objetivos: 

 Contribuir para o incrementar da interação grupal. 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação. 

 Promover o hétero conhecimento. 

 Descrição: No sentido de começar a unir as famílias e os membros das mesmas 

foi realizado o “masterchef”, atividade na qual os clientes fizeram o seu próprio jantar. 

As famílias tiveram de fazer uma pizza por completo (figura 21), desde fazer a massa 

até colocar os ingredientes, limpando a sua mesa no final da atividade. Ao longo da 

atividade foram ganhando cartões que mais tarde puderam ir gastar para comprar 

tendas, colchonetes, rafias, entre outros, bens necessários para o “survivor”. Entretanto 

as pizzas cozeram e começaram a ser distribuídas (figura 22), tendo cada equipa que 

guardar algumas fatias para o júri poder avaliar e, se assim achasse, dar mais cartões à 

família. Acabando-se as pizzas, seguiram-se os cachorros-quentes que, consoante o 

número de elementos de cada equipa, eram fornecidos pelos monitores designados para 

tal função. 

 Observação: No seguimento da atividade anterior, a família Martell ficou a meu 

cargo, desta feita em conjunto com outra monitora, e auxiliámos em todo o processo de 

confeção das pizzas tendo sempre em conta o envolvimento dos clientes no processo.  

 

              Figura 21 – Início da confeção das pizzas 

                          Fonte: Jovens Seguros 

    

 

Figura 22 – Resultado final 

Fonte: Jovens Seguros 
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3.3.2. No Meimão5 

A freguesia do Meimão pertence ao concelho de Penamacor e, segundo dados do 

INE, possui 280 habitantes ao longo dos seus 33,12 km2. O grande ex-libris desta 

localidade é a sua barragem, na qual decorreram por diversas alturas atividades de cariz 

aquático como banhos (figura 23), saltos (figura 24) e canoagem e de cariz social como 

partidas de futebol e voleibol, jogos de cartas e o simples convívio entre clientes 

conversando, houve ainda tempo para alguns clientes praticarem tiro ao alvo. 

 

Figura 23 – Banhos 

Fonte: Jovens Seguros 

 

Figura 24 – Saltos 

Fonte: Jovens Seguros 

 

                                                           
5 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto

=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 21 de agosto de 2015. 
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3.3.3. Na Meimoa6 

Situada no concelho de Penamacor e segundo dados do INE, a freguesia da 

Meimoa tem uma área total de 28,80 km2 na qual habitam 373 indivíduos. Foi nesta 

localidade que os clientes puderam usufruir de uma praia fluvial em excelentes 

condições, onde foram a banhos e realizaram pequenos percursos de canoagem, para 

além das habituais partidas de futebol, voleibol, cartas ou o simples conversar sobre os 

gostos de cada um numa tentativa de se conhecerem melhor. 

 

3.3.4. Em Penha Garcia7 

Penha Garcia é uma freguesia do concelho de Idanha-a-Nova com 748 

habitantes e uma extensão de território de 128,42 km2. À chegada a esta localidade os 

clientes foram distribuídos por quatro grupos (em conjunto com outra monitora ficámos 

a cargo de um dos grupos), que subiram até ao castelo de Penha Garcia onde puderam 

apreciar as belas vistas que de lá se vislumbram, descendo de seguida até à barragem 

situada na mesma localidade. Na barragem existiram quatro postos: saltos, canoagem, 

escalada e banhos, pelos quais, num sistema de rotação, todos passaram. 

 

Atividade: “Canoagem” 

Objetivos: 

 Desenvolver as capacidades motoras. 

 Fomentar a capacidade de atenção e observação. 

Descrição: A atividade de canoagem (figura 25) consistiu em atravessar a 

barragem, tendo os kayaks capacidade máxima para dois elementos de cada vez. 

Quando chegavam à outra margem os clientes que fizeram o percurso davam lugar a  

 

 

 

                                                           
6 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto
=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 21 de agosto de 2015. 
7 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto
=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 3 de outubro de 2015. 
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outros, possibilitando assim que todos pudessem experienciar a atividade. 

 

Figura 25 – Canoagem 

Fonte: Jovens Seguros 

 

Atividade: “Saltos” 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover o autoconhecimento. 

Descrição: Saltos para a água a uma altura de cinco metros entre a zona de saltos 

e a água (figura 26). 

 

Figura 26 – Saltos 

Fonte: Jovens Seguros 

 

Atividade: “Banhos” 

Objetivo: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Desenvolver a atenção. 
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Descrição: Momento em que os clientes puderam ir à água (figura 27), 

devidamente controlados com monitores dentro de água. 

 

Figura 27 – Banhos 

Fonte: Jovens Seguros 

 

Atividade: “Escalada e rappel” 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover a capacidade de observação. 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio rápido. 

Descrição: Atividade na qual existiram três vias, com diferentes níveis de 

dificuldade, para escalar uma rocha (figura 28), terminando com a descida em rappel. 

 

Figura 28 – Escalada 

Fonte: Jovens Seguros 

 

Houve pausas para o almoço e lanche da manhã, havendo ainda o momento em 

que foi necessário assistir alguns clientes que se cortaram nas plantas existentes no 

local, não tendo sido nada de grave, apenas pequenos cortes. 
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A meio da tarde todos os grupos foram encaminhados para os autocarros cujo 

destino foi a piscina na qual foi passada o resto da tarde com ida a banhos e muito 

convívio. 

 

3.3.5. Em Monsanto8 

A freguesia de Monsanto fica localizada no concelho de Idanha-a-Nova e conta 

com 829 habitantes ao longo dos seus 131,95 km2. Nesta localidade foi realizada a 

atividade “cluedo” e o acantonamento, isto é, pernoita dentro de um edifício que possui 

infraestruturas básicas (casa de banho, cozinha, entre outros), ao contrário de um 

acampamento que é realizado ao ar livre. 

 

Atividade: “Cluedo” 

Objetivos: 

 Fomentar a interação grupal. 

 Estimular a capacidade de orientação. 

 Contribuir para o desenvolvimento das capacidades de atenção, memória 

e pensamento. 

Descrição: Cluedo é um jogo onde são dadas informações sobre um hipotético 

crime e cujo objetivo é desvendar o mesmo. Mesmo tratando-se de um jogo existem 

personagens vestidas a rigor, com as quais os participantes do cluedo devem interagir, o 

que o torna o mais realista possível. 

A história do cluedo passava por descobrir quem matou o príncipe, havendo 

vários candidatos para tal ato, a mãe do príncipe e o espanhol pareciam ser os 

candidatos com mais motivos para tal. O cluedo foi um jogo de improviso, não existiu 

qualquer guião, cada monitor sabia apenas as características da sua personagem e quem 

tinha de indicar como culpado do crime. 

Os clientes foram distribuídos por vários grupos e partiram para a resolução do 

mistério, conversaram com as diversas personagens que estavam dispersas pela aldeia e 

através dessas conversas formaram a sua teoria sobre quem teria cometido o crime. 

                                                           
8 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto
=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 3 de outubro de 2015. 
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Observação: Fui abordada sobre a disponibilidade para encarnar uma das 

personagens do cluedo e após esse diálogo ficou decidido que não iria participar, porém, 

devido a uma situação de última hora, os monitores que iriam desempenhar o papel de 

duas personagens não o puderam fazer e fui chamada para fazer uma delas. Em pouco 

mais de cinco minutos, enquanto vestia as roupas designadas para a personagem, tive a 

informação de qual seria a personagem e das suas características. O seu nome era Caia e 

era a haia da cozinheira (que trabalhava para o príncipe), foi descrita como uma pessoa 

de poucas palavras, maluca e que assistiu ao crime. Caia e a cozinheira estabeleceram a 

cozinha junto a uma capela local e foi a partir daí que a história se desenrolou. 

Tratando-se de um personagem descrita como “maluca” tudo o que rodeava o local era 

passível de interação, sendo o leque de uma personagem com esta característica muito 

mais variado, isto ao ponto de se agarrar a um candeeiro e dizer por diversas vezes que 

estava a ver a luz, o que no fim se veio a revelar ter agradado tanto a clientes como a 

monitores/coordenadores. 

 

3.3.6. Na Benquerença9 

A freguesia da Benquerença, localizada no concelho de Penamacor, possui 575 

habitantes e estende-se ao longo de 28,60 km2, embora seja uma pequena localidade do 

interior do país, tem uma praia fluvial que atrai todos os que por ali passam. Neste 

sentido, os clientes rumaram até à praia fluvial da Benquerença onde passaram um dia 

agradável e puderam ir a banhos, jogar à bola, jogar às cartas ou, simplesmente, 

descansar. O almoço foi na praia fluvial e após o mesmo os grupos do “cluedo” 

reuniram-se para elaborarem a sua apresentação de resolução do crime. Foram 

posteriormente reencaminhados para uma zona da praia onde, dispostos em meia-lua, se 

seguiu a apresentação de cada grupo. No final, foi revelado que apenas um grupo se 

aproximou do que realmente aconteceu e desvendado quem cometeu o crime. 

 

                                                           
9 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto
=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 3 de outubro de 2015. 
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3.3.7. Em Pedrógão Pequeno10 

 Pedrógão Pequeno, uma freguesia do concelho da Sertã, conta com 753 

habitantes ao longo dos seus 36,86 km2 de extensão. Foi nesta localidade que decorreu a 

grande atividade que vinha sendo planeada, o “survivor”. Esta foi uma atividade de 

sobrevivência com a duração de cerca de dois dias e meio, cujo local de acampamento 

(figura 29) ficou situado no Moinho das Freiras (Pedrogão Pequeno).  

 

Figura 29 – Zona de acampamento 

Fonte: Jovens Seguros 

Todas as atividades descritas posteriormente encontram-se enquadradas no 

“survivor” e têm como finalidade encontrar o vencedor do mesmo e proporcionar aos 

clientes uma experiência distinta e única. Os clientes foram distribuídos por oito 

famílias, na atividade “mega pool party”, que competiam entre si para conquistar o 

reino. Cada família teve de carregar os seus bens pessoais e material de acampamento 

até chegarem ao Moinho das Freiras, durante toda a atividade do “jogo das trocas”, e 

conquistar o maior número de cartões possível, para conseguirem comprar refeições, 

utensílios de cozinha e todo o material necessário à realização da atividade proposta.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Os dados relativos à localidade foram consultados e retirados das páginas web do INE, 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005980&contexto
=bd&selTab=tab2 e 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007444&contexto
=bd&selTab=tab2, ambos consultados a 3 de outubro de 2015. 
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Esses cartões (figura 30) estavam divididos em quatro cores: vermelho, amarelo, verde e 

azul, sendo o vermelho o cartão que tinha menor valor e o azul o que tinha maior. 

 

Figura 30 – Cartões 

Fonte: Própria 

Para além disso cada família era identificada por um cartão plastificado (figura 

31), com o qual tinham sempre de andar colocado na fita que lhes foi dada, que de um 

lado tinha o símbolo e nome da família a que o cliente pertencia e do outro os pontos de 

capacidade da personagem que o cliente escolheu. A escolha das personagens (que 

podia ser entre anão, bobo, cavaleiro, paladino, ladrão e arqueiro) era feita pelos clientes 

e os pontos atribuídos em cada capacidade dependiam dessa escolha. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido anteriormente, devido à indisponibilidade do representante da 

casa/família Martell de acompanhar o grupo fui chamada para ocupar o seu lugar, tendo 

no primeiro dia partilhado funções com outra monitora encarregue pela família e no 

segundo e terceiro dias assumindo funções sozinha. A família que me foi atribuída era 

Figura 31 – Exemplo de cartão de identificação 

Fonte: Própria 
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composta por crianças e jovens muito colaborativos e respeitadores o que facilitou em 

grande parte o meu trabalho. 

 

Atividade: “Jogo das trocas” 

Objetivos: 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação. 

 Fomentar o espírito de equipa. 

 Estimular a memória. 

Descrição: A atividade consistiu em adquirir bens alimentares junto da 

população local através de doações, para tal, foi dada uma lista (ver anexo II) a cada 

família onde se encontravam enumerados os bens que cada família teria de tentar 

adquirir. No início da atividade foi estipulado o horário em que cada família teria de 

estar no local de acampamento já com os alimentos angariados (figura 32) e os seus 

bens pessoais. 

 

Figura 32 – Alimentos angariados pela família Martell 

Fonte: Própria 

 

Atividade: “Construção do local de acampamento” 

Objetivos: 

 Promover a criatividade e a imaginação. 

 Estimular o pensamento. 

 Desenvolver a capacidade de observação. 

Descrição: À chegada ao local de acampamento cada grupo pôde escolher o 

local onde queria armar o seu acampamento (figura 33), de entre os locais ainda 

disponíveis, e após a chegada de todas as famílias foram lançados desafios nos quais a 

família vencedora ganharia cartões. Os desafios passaram por: quem montava mais 

rapidamente as tendas, o local de acampamento mais verde, quem conseguia mais lenha, 
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estar definida uma zona de cozinha, existirem assentos no local, entre muitos outros 

desafios. 

 

Figura 33 – Local de acampamento da família Martell 

Fonte: Própria 

 

Atividade: “Criação do nome, hino, grito de guerra, totem, cinco mandamentos, 

vestimentas e ritual de acasalamento” 

Objetivos: 

 Promover a criatividade e a imaginação. 

 Estimular o pensamento. 

 Desenvolver a capacidade de observação. 

Descrição: Foi pedido a cada família que criasse um hino, um totem, os cinco 

mandamentos, as vestimentas e um ritual de acasalamento e aprimorasse o seu grito de 

guerra. O nome (figura 34) de cada família foi definido à partida e foi o único elemento 

no qual as famílias não tiveram de pensar, todos os restantes elementos solicitados 

foram pensados e elaborados pelas famílias. No final, todas as famílias apresentaram os 

seus elementos às restantes famílias. 

 

Figura 34 – Nome da família: Martell 

Fonte: Própria 
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Atividade: “Canoagem de estafetas” 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover o espírito de equipa. 

 Fomentar a capacidade de atenção e observação. 

Descrição: Atividade que consistiu em realizar uma prova de canoagem em que 

os elementos de cada família que se encontravam nos kayaks (três elementos, dois deles 

remavam e um terceiro elemento de joelhos entre eles com os braços no ar que não 

poderia cair à água) tiveram de remar até ao kayak no qual estava um monitor, quase na 

outra margem do rio, dar a volta ao kayak e regressar até à margem de onde partiram. 

Quando regressavam à margem de onde partiram teriam de trocar com outros três 

elementos da família para realizarem o mesmo percurso. Ganhou a família que 

completou as duas voltas em menor tempo, ou seja, que chegou primeiro. Visto serem 

oito famílias, a prova foi disputada em baterias de quatro famílias de cada vez, sendo as 

duas primeiras famílias de cada bateria a chegar mais rapidamente à margem apuradas 

para a final. A final foi realizada exatamente nos mesmos moldes que as baterias 

anteriores e definiu quantos cartões cada família iria receber, visto que em todas as 

provas as famílias recebiam cartões consoante a sua prestação. 

 

Atividade: “Prova de natação” 

Objetivos: 

 Estimular as capacidades motoras. 

 Promover o espírito de equipa. 

 Fomentar a capacidade de atenção e observação. 

Descrição: Foram escolhidos os dois elementos de cada família que iriam 

disputar a prova e foram encaminhados pelo monitor responsável pelo desenrolar da 

mesma até um ponto um pouco mais alto no qual começou a atividade. A par da prova 

anterior esta foi também realizada em várias baterias (quatro), concorrendo duas equipas 

de cada vez. Um elemento de cada família subiu ao muro do local do qual teve de saltar 

para dentro de água, nadar até à margem onde tinha pé e correr até ao local onde 

começou a prova e onde estava o seu colega pronto para repetir o que este fez. A família 

que completou o percurso em menos tempo foi a vencedora. 
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Atividade: “Aumentar pontos” 

Objetivos: 

 Estimular o raciocínio rápido e o pensamento. 

 Desenvolver as capacidades motoras. 

 Fomentar a criatividade. 

Descrição: Esta atividade foi dividida em quatro estações (resistência e destreza; 

carisma; força; sabedoria e inteligência) nas quais os membros de cada família poderiam 

realizar provas com o objetivo de aumentar os pontos dos seus cartões. Para 

conseguirem pontos de força tinham de se deslocar à estação onde fariam um braço de 

ferro (figura 35), para pontos de carisma era necessário cantarem, fazerem declarações 

de amor, etc, para conseguirem pontos de resistência e destreza tinham de realizar a 

atividade de escalada (figura 36) e para pontos de sabedoria e inteligência teriam de 

responder a questões de cultura geral, que daria pontos de sabedoria, ou indicar qual o 

resultado de uma operação matemática que daria pontos de inteligência. 

 

 

                                 Figura 35 – Braço de ferro 

                                 Fonte: Própria 

 

 

 

 

Atividade: “Desafio final” (atividade noturna) 

Objetivos: 

 Fomentar o pensamento e o raciocínio. 

 Estimular o espírito de equipa. 

 Promover a capacidade de atenção e observação. 

Figura 36 – Escalada 

Fonte: Própria 

 

Figura 37 – Escalada 

Fonte: Própria 
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Descrição: A cada família foi atribuída uma base (oito no total) na qual o 

monitor iria ficar durante o decorrer da atividade, no caso de equipas que tinham mais 

de um monitor responsável apenas um teria de ficar na base, podendo o outro participar 

na atividade. O objetivo da atividade passava por conquistar o maior número de bases 

e/ou ganhar cartas às outras famílias. A cada família foi dado um baralho de cartas, que 

teriam de ser distribuídas pelos clientes e pelos monitores, ficando as cartas que 

sobravam na base com o monitor para quando os clientes da sua família ficassem sem 

cartas poderem ir buscar mais e assim continuarem em jogo. Cada cliente/monitor teria 

de se fazer acompanhar do seu cartão de personagem e de três cartas (as figuras, asses e 

joker valem 11 pontos, as restantes valem o valor correspondente ao número que têm, 

por exemplo, a carta número sete vale sete pontos). Para poderem conquistar bases ou 

ficar com as cartas dos clientes das famílias adversárias tinham de estar a cinco ou 

menos passos do cliente/monitor e dizer “desafio”, a partir desse momento cada um 

mostraria as suas cartas, com o valor da carta virado para baixo, e iria escolher uma 

dessas três cartas do jogador da família adversária. No caso de o desafio ser entre 

clientes cada um mostra o seu cartão de personagem e soma o valor da carta que 

escolheu à sua capacidade mais alta (por exemplo, a capacidade cujo valor é maior é 

força, tem 10 de força, e a carta que lhe saiu foi um ás, que vale 11, 10 mais 11 são 21, 

esse cliente consegue 21 pontos) o que conseguir mais pontos ganha a carta do 

adversário, ficando este com quatro cartas e o outro com duas, sendo que o que tem 

quatro cartas apenas poderá usar três, podendo trocá-las, e o que tem duas poderá 

adquirir mais ganhando em desafios ou quando ficar sem cartas junto do monitor na sua 

base. Quando o desafio era entre clientes e monitores o processo era o mesmo, mas 

invés de ser a capacidade mais alta do monitor e do cliente seria a capacidade cujo valor 

era mais baixo no cartão do monitor e aquela em que o valor era mais alto no cartão do 

cliente. No caso de se tratar da disputa por uma base, se o cliente conseguisse mais 

pontos que o monitor conquistava aquela base e teria de permanecer na mesma. 

 

3.3.8. Grupos de trabalho 

Existiram grupos de trabalho diários cuja finalidade era apoiar nas tarefas de 

manutenção e limpeza da colónia. Num dia passado na colónia o grupo de trabalho 

estava encarregue de colocar todos os bens alimentares inerentes ao pequeno-almoço, 

antes e durante o mesmo, e no final de efetuar a limpeza de todos os utensílios usados 

(chávenas, pratos, facas, entre outros) bem como de deixar as mesas preparadas para o 
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almoço, distribuindo logo os pratos, copos e talheres pelas mesas. Ao almoço o 

processo repetia-se e, novamente, deixariam já colocada a mesa para o jantar onde se 

iria proceder da mesma forma. Do grupo de trabalho faziam parte os clientes, todos os 

clientes integraram o grupo de trabalho, e monitores que os iriam auxiliar e coordenar 

todo o processo. A única exceção ao já descrito ocorre quando alguma das refeições é 

realizada fora da colónia e aí, por vezes, o grupo de trabalho era substituído pelos 

monitores. 

Os grupos de trabalho serviam ainda como penalização para maus 

comportamentos, havendo clientes que devido à insistência em tais comportamentos 

foram designados para pertencer ao grupo de trabalho durante toda a semana. 

 

3.4. Cancioneiro 

Durante o período de estágio vários foram os momentos musicais que monitores 

e clientes proporcionaram, quer em locais públicos como na piscina quer em locais 

privados como nas instalações da colónia durante o pequeno-almoço ou a fila de espera 

para o almoço. Assim sendo, julgo ser importante registar as letras de algumas das 

músicas (ver anexo III) que acompanharam todos ao longo destes dias, apresentando de 

seguida, a título de exemplo, o hino da Jovens Seguros. 

 

Nome da música: Hino Jovens Seguros 

Letra: Quando chegam as férias de Verão 

E nada temos para fazer 

Existe uma colónia, que nos dá a mão 

E muita alegria de viver (pápárárárárá) 

 

Juntos todos aqui, na colónia 

Juntos todos aqui, na colónia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros é demais 

 

Sempre de panamá na cabeça 

Na praia, na piscina ou no campo 

Afinar as vozes, vamos lá depressa 



54 
 

Porque de cantar gostamos tanto (pápárárárárá) 

 

Juntos todos aqui, na colónia 

Juntos todos aqui, na colónia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros é demais 

 

Quando chega a hora de ir embora 

É com pena que vamos partir 

Foi tudo tão bom, mas chegou a hora 

E todos p’ra escola temos que ir (pápárárárárá) 

 

Juntos todos aqui, na colónia 

Juntos todos aqui, na colonia 

Porque todos somos iguais 

Jovens Seguros é demais 
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3.5. Reflexão Crítica Final 

Ao longo do período de estágio realizei atividades de acompanhamento dos 

clientes, apoio/auxilio na cozinha (ajuda na preparação das refeições, confeção de 

salame de chocolate, limpeza da zona da cozinha, entre outras). Foram dias de algum 

trabalho sempre com a finalidade de proporcionar aos clientes umas férias que nunca 

mais iriam esquecer. Não foi possível com todos, alguns clientes quando se viram longe 

dos seus familiares desistiram da colónia de férias e acabaram mesmo por regressar aos 

seus lares, mas entre os que ficaram era unanime, foram dias que nunca mais esquecerão 

nos quais travaram amizades que vão levar para toda a vida. Os momentos que 

antecederam a partida dos clientes eram prova disso mesmo, com um misto de alegria e 

tristeza refletido no rosto de cada um e as saudades a terem presença constante, neste e 

noutros momentos que se seguiram à partida dos clientes que ficaram por um período 

menor de tempo e, faziam querer ir embora todos os que ficavam por mais tempo. Foi 

difícil para os que partiam e viam partir, mas também para os que acabavam de chegar e 

se viam um pouco “a mais” em relação aos que já estavam na colónia há algum tempo e 

já se conheciam. Como é normal nestas situações, foi pedido aos clientes que já estavam 

na colónia que não criassem um grupo e que recebessem e integrassem os novos 

elementos.  

Da nossa parte, monitores e coordenadores, foi desde logo tentado que os 

clientes se misturassem e, pelo menos, soubessem os nomes uns dos outros, a atividade 

de quebra-gelo partiu desde logo desse pressuposto. Os grupos para as atividades 

também foram elaborados e definidos de acordo com esse pensamento. 

Os momentos musicais foram momentos integradores e unificadores do grupo e 

um outro momento que ficará na memória de todos, nem todos sabendo bem ao certo 

qual a sua origem, será o famoso “alimpa-te” proferido por todos que, teria de obter um 

“saraivans” como resposta e deixava todos atentos, mais ainda do que quando um 

monitor/coordenador queria falar e o ruído era tal, que essa ação se revelava um pouco 

mais complicada do que parecia à partida. 

Curioso ou talvez não, quando chegou a hora da partida todos os clientes se 

davam bem e pairava no ar o mesmo misto de alegria e tristeza por aquela experiência 

ter terminado e já não voltarem a confraternizar da mesma forma uns com os outros. 

Curiosamente o mesmo era revelado em relação aos monitores com questões como 

“para o ano também vais cá estar?”. 
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Neste sentido posso afirmar que foi uma boa experiência, embora tenha tido os 

seus altos e baixos, mas o balanço acaba por ser positivo. Houve alguns momentos mais 

complicados e situações que levaram a questionar o porquê de estagiar num campo de 

férias com todos os condicionalismos inerentes a essa escolha, mas os dias foram 

passando e, embora não se tornasse mais fácil, acabou por se tornar mais simples. No 

início, e apesar da experiência teórico-prática que já tinha em campos de férias 

proveniente de um curso que tirei, a falta de formação inicial para monitores estagiários 

fez muita falta, uma vez que a aprendizagem foi realizada em contexto de trabalho e 

nalguns momentos ficou à vista a falta de experiência e formação na área, inclusive nos 

primeiros dias em que não sabia muito bem o que tinha de fazer. Felizmente, os clientes 

sabiam da condição de estagiária e nunca houve qualquer problema oriundo dessa 

informação acrescida, sendo sempre tratada como qualquer outro monitor. Aliás, alguns 

deles até colaboraram, quando solicitado, na recolha de dados para a elaboração do 

presente relatório. 

Para além disto, saliento entre os aspetos positivos deste estágio que gostei 

bastante dos minutos passados na cozinha e de todos os ensinamentos culinários, e não 

só, que me foram passados, especialmente do famoso salame de chocolate, embora não 

seja essa a área que diretamente diz respeito às funções de um técnico especialista em 

acompanhamento de crianças e jovens, as funções logísticas e de apoio são também elas 

importantes e merecem ser realizadas com o mesmo afinco e dedicação que as restantes.  

Nesta sequência, quero aproveitar para agradecer aos clientes que fizeram parte 

da família Martell, que acompanhei ao longo dos dois dias e meio de atividade, e que 

foram sempre muito colaborativos uns com os outros. No fim de contas não deram 

qualquer problema de maior, apenas situações pontuais. Foram sempre apoiando-se e 

protegendo-se uns aos outros, havendo uma constante preocupação com os mais novos e 

com as necessidades destes. 

Para finalizar reforço a importância do técnico especialista em acompanhamento 

de crianças e jovens que, por meio da sua formação consegue atender às necessidades 

das crianças e jovens com quem trabalha e proporcionar-lhes a aquisição e 

desenvolvimento de diversas competências, tais como: físico-motora, afetivo-sensoriais, 

sociais, entre outras. O estágio permitiu desenvolver as diversas competências inerentes 

a um técnico especialista em acompanhamento de crianças e jovens que, segundo o 

Diário da República, 2.ª série — N.º 176 — 11 de setembro de 2012, passam por: 
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 “Dominar saberes de natureza científica, técnica e prática facilitadores de uma 

ação profissional integrada e participada. 

 Compreender normas de funcionamento das instituições, com vista a uma 

atuação pautada por princípios de rigor, de segurança e de qualidade. 

 Promover e dinamizar, autónoma ou colaborativamente, projetos e atividades 

socioeducativos, recreativos e de lazer, devidamente integrados nas dinâmicas 

das instituições e dos contextos em que cada um exerce a sua atividade 

profissional. 

 Favorecer, nas crianças e jovens, a construção de disposições para aprender e o 

desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho, autónomo e em grupo. 

 Perspetivar o trabalho de equipa como fator de enriquecimento da sua formação 

e da sua atividade profissional. 

 Promover interações e relações de respeito mútuo com todos os membros da 

instituição e com as famílias, nomeadamente no âmbito dos projetos de vida e de 

formação das crianças e dos jovens. 

 Manifestar a capacidade relacional, de comunicação e de equilíbrio emocional, 

promovendo um clima de convivência democrática. 

 Assumir uma dimensão cívica e formativa inerente às exigências éticas e 

deontológicas da sua atividade profissional”. 
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ANEXO I – Plano de 

Estágio   



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Lista: Jogo 

das Trocas   



 

Jogo das trocas 

Martell 

 

 

Arroz 

Massa 

Farinha 

Alface 

Tomate 

Cebola 

Alho 

Fruta 

Salsichas 

Atum 

Bacon 

Natas 

Feijão 

Grão 

Legumes 

 

 

 

Partidagem: Pedrógão 

Destinagem: Moinho das Freiras 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Letras das 

músicas   



 

Nome da música: Bom dia 

Letra: Bom dia começa com alegria 

Bom dia começa com amor 

O sol a brilhar, os pássaros a cantar 

Bom dia, bom dia, bom dia. 

 

 

Nome da música: Frango Ernesto 

Letra: Eu sou um frango assado 

E o meu nome é Ernesto 

Fiz esta canção em sinal de protesto! 

 

Meteram-me no espeto, arde-me o peito 

É por isso que vos digo: 

Mais um pouco de respeito! 

 

 

Nome da música: Lata amarela 

Letra: Lata amarela... tch tch , UH AH! 

que linda lata amarela... tch tch , UH AH! 

lata amarelaaaa, que linda lata amarela... tch tch UH AH! 

 

 

Nome da música: Medley (criado pela Jovens Seguros) 

Letra: Não vou à tua casa (asa,asa) 

Sem levar as pantufas (tufas, tufas) 

Não vou à tua casa (asa,asa) 

Sem levar as pantufas (tufas, tufas) 

 

Não vá o teu pai acordaaar 

E dar-me um murro nas fuças (fuças, fuças) 

Não vá o teu pai acordaaar 

E dar-me um murro nas fuças (fuças, fuças) 

 



 

Ai eu cá não estou p’ra isso 

E disso tenho cagufa 

Ai eu cá não estou p’ra isso 

Levo as minhas pantufas 

Ai eu cá não estou p’ra isso 

E assim mesmo é que é! 

 

Everybodys gone surfin, Surfin u.s.a. 

 

Era um biquini pequenino às bolinhas amarelas 

Que eu vi, numa loja ao pé do liceu 

biquini pequenino às bolinhas amarelas 

Que eu vi, numa loja e agora… 

 

És cruel, piri-piri, meteste a tua filha num bordel 

piri-piri, ataste o teu caniche a u cordel 

piri-piri, és cruel 

És tarado, piri-piri, pintaste o sexo cor de rebuçado 

Piri-piri, no circo tu serias um achado 

Piri-piri, és tarado 

És um porco imundo 

Quando queres, vais até ao fundo 

Não sabes onde vais parar… 

 

Óh senhora de Matosinhos 

Óh senhora da boa hora 

Ensinai-nos os caminhos 

Que nos levam daqui p’ra fora 

Como é que eu hei-de? (comé) 

Como é que eu hei-de? (comé) 

 

Como é que eu hei-de me ir embora 

Com as perninhas todas à mostra 

E os marmelinhos quase de fora? 



 

 

Vamos acordar e ficar a ouvir 

A rádio no ar, a chuva a cair 

Eu vou-te abraçar e prender-te, então 

No corpo que é teu, na cama, no chão 

Os nossos lençóis e a colcha de lã 

Eu vou-te abraçar, 

Amanhã, de manhã 

 

 

Nome da música: Eu tenho Fome 

Letra: Eu tenho fome 

Quero comer 

Eu tenho fome 

Quero comer 

E se o jantar é peixe frito 

Com fome estou 

Com fome eu fico! 

 


