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Resumo 

 

O estágio foi realizado na empresa Sabores Altaneiro, mais propriamente no Ski Parque, 

localizado no Sameiro freguesia de Manteigas, tendo começo no dia 01/03/2017e termino 

no 18/06/2017 com uma duração de 750h, num horário de 8h por dia. 

A primeira fase do estágio foi de aprendizagem de funcionamento do parque. Numa outra 

fase a função era dar apoio aos monitores e numa ultima fase o monitor, neste caso, eu 

próprio, tinha a responsabilidade de realizar a atividade com o grupo de clientes que me 

era designado. 

No estágio desenvolvi várias funções de monotorização e manutenção, nomeadamente, 

Ski, Snowboard, Slide, Rappel, Escalada, Orientação, BTT, Tiro com Arco e Zarabatana 

que me permitiu colocar em prática vários conhecimentos que me foram transmitidos 

durante o curso quer em contexto de sala de aula quer em aulas práticas.  

 

Palavras – Chave: Estágio, Ski, Ski parque, Slide, Escalada 
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Introdução 

 

“O estágio curricular é, então, considerado um componente importante do processo de 

formação académica, no qual o aluno se prepara para a inserção no mercado de trabalho 

mediante a participação em situações reais de trabalho, ou seja, mediante a alocação do 

aluno em empresas reais munidas de situações práticas onde o ele pode exercer de forma 

inicial a sua profissão e as funções inerentes à mesma “(Kunz, 1999; Melo Silva, 2003; 

Rocha-de Oliveira & Piccinini, 2012). 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade curricular estágio do Curso 

Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha (Tesp) da escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto politécnico da Guarda. 

Escolhi a área dos desportos de montanha por ter a ver com o meu estilo de vida e por ser 

uma rampa de lançamento para a licenciatura. A escolha do local de estágio veio sugerida 

por parte da coordenadora de curso, a professora Natalina Casanova, proposta esta que 

foi aceite da minha parte por ter muitas das atividades lecionadas durante estes dois anos 

do curso, por ter uma vertente de desportos de neve á qual tenho bastante interesse e por 

ficar perto da cidade da Guarda, onde residia durante o estágio. 

O estágio foi realizado na empresa Sabores Altaneiro – Ski Parque no Sameiro, 

Manteigas, onde as atividades principais do Parque são o Ski e o Snowbard, mas também 

atividades de ventura como, o slide, escalada/rappel, o BTT, orientação e o tiro com arco 

e zarabatana. 

Este foi realizado em conjunto com três colegas de curso, o Bruno Marques, O Micael 

Cardoso e o André Araújo, o que facilitou muito a integração na empresa e a realização 

do estágio. No inicio defini alguns objetivos como aplicar a contextos reais de trabalho 

os conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas ao longo do curso e organizar e 

orientar a empresa; 
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O relatório está organizado desta forma: caracterização sumaria do local de estagio: a vila 

de Manteigas, a entidades acolhedora – o Ski Parque. De seguida a discrição do objetivo 

do trabalho. No corpo do relatório estão expostas as atividades realizadas durante o 

estagio, juntamente com fotografias. Por fim a reflexão final, onde são apresentados todos 

os aspetos positivos e os menos bons que precisam de ser trabalhados.  
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Parte I: Caracterização do local de estágio 

 

1 – Manteigas 

 

O concelho de Manteigas encontra-se integrado na área da Cordilheira Central, totalmente 

inserido no Parque Natural da Serra da Estrela e na Rede Natura. Localizado na Região 

da Beira Interior, é o Município mais pequeno do Distrito da Guarda, com uma área 

aproximada de 122km2, repartidos por quatro freguesias: São Pedro, Santa Maria 

(constituem a Vila de Manteigas), Sameiro e Vale da Amoreira (anexas à Vila de 

Manteigas). O concelho é delimitado pelos municípios da Guarda, Covilhã, Seia e 

Gouveia. 

O concelho constitui, por si só, uma zona privilegiada, dadas as suas condições naturais, 

ecológicas e paisagísticas. Apresenta sob o ponto de vista morfológico três unidades 

distintas que compreendem a área planáltica, o Vale Glaciar do Zêzere e zonas xistosa do 

Nordeste. Grande parte do território é ocupado 36 por matas e “incultos” (acima dos 1500 

metros de altitude), e nas zonas florestadas predomina entre outras, o pinheiro bravo, o 

castanheiro e a pseudotesuga. 

 

 

Lazer, Turismo E Desenvolvimento Local em Território de Montanha – O Exemplo do Concelho 

de Manteigas – David Saraiva 

  

Figura 1- Brazão da vila de manteigas 
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2 – Caracterização de empresa 

 

2.1- Sabores Altaneiros 

 

O Grupo Sabores Altaneiros, tem a sua sede em Manteigas e tem como ambição ser 

reconhecido como uma referência no desenvolvimento sustentável e na disseminação do 

valor da Serra da Estrela. Para isso desenvolve atividades económicas que oferecem de 

modo sustentável experiências memoráveis de Sabor, Lazer e Aventura. 

Presentemente a atividade do grupo tem 3 vertentes de atuação: 

– Na área do Turismo de natureza e aventura materializando a atuação na gestão do Ski 

Parque e na oferta diversificada de programas “chave na mão” que incluam experiências 

na Serra da Estrela (percursos pedestres, passeio, raids, programas combinados para 

grupos, empresas).  

– Na área da criação de rebanhos de cabras, contando neste momento com algumas 

centenas de animais destinados à produção de carne ou leite. 

– Na área da produção e comercialização de produtos regionais da Serra da Estrela 

nomeadamente: 

• Bolos tradicionais – esquecidos, biscoitos de azeite, lauras, bolos de leite, lagartas, 

sortido da serra; 

• Queijo – cabra, ovelha, mistura; 

• Mel puro; 

• Cabritos;  

 

 

https://beira.pt/diretorio/sabores-altaneiros-produtos-regionais-da-serra-da-estrela/ 
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2.2 – Ski Parque 

 

Aberto todos os dias das 10H00 às 18H00, em alguns fins de semana com horário 

alargado e durante a época balnear (Verão) das 8H00 às 22H00. O espaço do Ski Parque 

é magnifico: a sua localização em plena Serra da Estrela, a sua envolvente no seio de 

extraordinárias montanhas, o Rio Zêzere que o banha com as suas águas cristalinas 

transformam-no num encantador local para visitar e desfrutar. O diversificado conjunto 

de equipamentos que pode encontrar no Ski Parque assegura que as suas emoções são 

elevadas à grandiosidade.  

Localizado no concelho de Manteigas, este espaço foi projetado para servir todos os que 

quiserem vir ao encontro da descoberta e aventura, oferecendo diversas opções ao longo 

do ano. 

As cores e a paisagem que mudam com as estações, a diversidade de atividades oferecidas 

e a localização única, transformam esta região num local de destino privilegiado para si, 

para a sua família, para a sua empresa ou para o seu grupo de amigos. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Pistas do ski parque     Figura 3 - Praia fluvial do ski parque 

 

http://www.skiparque.pt/ 
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3. Atividades Ski Parque 

 

3.1 Ski/Snowboard 

 

O Ski Parque é composto por: 

•. Uma pista de ski sintética de aprendizagem 

com uma inclinação média de 15%. 

• Um Half-Pipe com uma inclinação média de 

35%. 

•. Uma pista de descida de 400m de 

comprimento com uma inclinação média de 

25% com um sistema de iluminação que permite a prática de ski noturno. 

• Um Teleski de 300m de longitude com uma saída intermédia.            

 

3.2 Atividades de Aventura 

 

• Escalada/Rapel 

• Passeios Pedestres 

• Pontes de Cordas 

• Slide 

• Tiro com Arco e Zarabatana 

• BTT 

• Orientação 

 

 

http://www.skiparque.pt 

  

Figura 4 -  Atividade de Ski 
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Parte II: Revisão de literatura 

 

1-Monitor Desportivo 

 

Guiar e supervisionar grupos de participantes para o exercício de atividades de desporto 

aventura ao ar livre. 

O trabalho de monitor é executado ao ar livre. Exige-se rigoroso domínio técnico da 

atividade porque geralmente envolve a segurança de pessoas e exige-se capacidades 

físicas integrais, aptidões psicológicas equilibradas e disponibilidade para horários 

flexíveis. 

 

  



8 
 

2-Ski 

As descidas de ski alpino não eram conhecidas antes 1880. Durante a segunda metade do 

seculo XIX, os turistas britânicos enchiam as estancias de inverno alpinas, não para 

esquiarem, mas para se encherem de sol e ar puro. Foi um pioneiro inglês da industria 

turística, Sir Henry Lunn ( e depois o filho, Arnold ) que se aperceberam do potencial das 

corridas descendo as montanhas. 

A primeira competição teve lugar em Kitzbuhel, na Áustria, em 1905. E, 1922, Arnold 

Lunn imaginou a primeira prova de Slalon, uma corrida que incorporava obstáculos, ao 

longo de uma vertente. Hoje, há quatro modalidades principais de ski alpino, tanto 

masculino como feminino: descida de slalom, slalom gigante e supergigante. Para alem 

disso, há modalidades combinadas que incluem tanto as descidas com os vários tipos de 

slalom. 

A organização internacional reguladora do ski alpino amador é a Federação Internacional 

de Ski (FIS). As principais competições amadoras são os jogos olímpicos, campeonatos 

do mundo e as corridas da taça do mundo, que incluem uma serie de acontecimentos 

anuais disputados em vários países. De todas as competições a taça do mundo é talvez o 

maior prestigio, onde são entregues troféus aos vencedores que fazem maior numero de 

pontos em cada uma das quatros disciplinas.   

  

 

 

 

  

Figura 5 - Monotorização de aulas de Ski 
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3-Orientação 

 

Um percurso de orientação é constituído por uma partida, uma série de pontos de controlo 

identificados por círculos no mapa, unidos por linhas retas e numerados na ordem pela 

qual devem ser visitados, e por uma meta. 

 Os círculos dos pontos de controlo têm como centro o objeto ou característica de terreno 

que tem de ser encontrada. Existe uma sinalética que define a natureza desse objeto ou 

característica. No terreno, uma baliza marca o local que o participante tem de encontrar. 

 Para provar que um ponto de controlo foi visitado, o participante utiliza um sistema de 

identificação eletrónica (Chip SI  - SportIdent) que é transportado preso num dedo (ou na 

bicicleta, no caso da Ori-BTT) e que será introduzido numa estação eletrónica que se 

encontra junto à baliza (ou um cartão de controle caso esteja a ser usado um sistema de 

perfuração - picotado, também conhecido por 'alicate'). 

 Num percurso tradicional de orientação, terão de ser visitados todos os pontos de 

controlo, sob pena de desclassificação. 

 O percurso a seguir entre os pontos de controlo não está definido, e é decidido por cada 

participante. Este elemento de escolha do percurso e a capacidade de se orientar através 

da floresta, são a essência da orientação. 

 A maioria das provas de orientação utilizam partidas intervaladas para que o participante 

tenha a possibilidade de realizar as suas próprias opções. Mas existem muitas outras 

formas populares, incluindo estafetas e provas onde o objetivo é encontrar o máximo de 

pontos de controlo num determinado tempo. 

"A tarefa da Orientação está em navegar através de um 

terreno desconhecido, 

ao longo de um percurso delimitado por determinado 

número de postos de controlo, 

usando somente o mapa e a bússola" (Ottosson, 1996).  

Figura 6 -  Orientação 
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4-Bicicleta todo o Terreno (BTT) 

Pensa-se que o BTT teve a sua origem na França. É um desporto essencialmente de corta 

mato e uma teoria afirma que se desenvolveu a partir das manobras militares em que os 

ciclistas do Exercito eram obrigados a atravessar campos e terrenos irregulares durante 

os primeiros combates. 

Os franceses foram os responsáveis pelo desenvolvimento deste desporto e o primeiros 

campeonato do mundo teve ligar em 1925. Contudo, a União Ciclista Internacional só 

reconheceu o campeonato do mundo em 1950. É agora a competição mais importante e 

está dividida em categorias para amadores e profissionais (sénior e juniores). A categoria 

de profissionais está aberta apenas a singulares, mas na de amadores há troféus tanto para 

singulares como para equipas nacionais. O campeonato realiza-se todos os anos num país 

diferente. 

Hoje, o BTT é um desporto em expansão, com muitos praticante em muitos países das 

Europa. É também popular em certas regiões da América do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 - BTT 
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5-Slide 

 

O Slide é, originariamente, uma técnica militar que consiste em unir um ponto superior a 

um ponto inferior, através de um cabo de aço pelo qual se desce com o auxílio de roldanas.  

Trata-se de uma descida rápida, onde o praticante desliza pelo cabo com um declive, 

utilizando como suporte algum equipamento de escalada. 

Esta modalidade é utilizada para descer montanhas, prédios, árvores ou qualquer outro 

local, desde que existam dois pontos seguros para prender os cabos. 

Esta atividade radical permite percorrer distâncias 

entre dois pontos sem colocar os pés no chão, sendo o 

ponto de chagada mais baixo que o ponto de partida. 

O slide é realizado com cordas de duas vias, o que 

permite obter uma segurança superior e proporciona 

um maior conforto. 

Para a realização desta atividade são necessários 

monitores qualificados, em que um está no ponto de 

saída e ou restantes, pelo menos dois, estão no ponto 

de chegada com uma corda a realizar a técnica de 

travagem.                                    

  

 

 

 

 

http://desportoradical00.blogspot.pt 

  

Figura 8 - Descida de Slide 



12 
 

6-Escalada 

 

 Modalidade atlética em rocha ou parede artificial que explora as qualidades físicas, 

técnicas e psicológicas do praticante. 

Esta modalidade desenvolveu-se muito nos anos 80, é realizada em pequenas paredes 

(falésias) com inclinação, quase sempre, negativa (maior que 90 graus). 

O objetivo é a dificuldade. O escalador deve fazer uso de toda sua força, resistência e 

elasticidade, para escalar a via sem interrupções. Nesta modalidade, a preocupação do 

escalador recai apenas no seu desempenho, pois as vias são curtas, de fácil acesso, e tem 

boa ancoragem para o segurador, entre outras qualidades. Com estas características, os 

movimentos do escalador podem ficar mais difíceis, exigindo alto grau de precisão, o que 

torna o desafio mais interessante. 

 

 

Figura 9 - Subida de escalada 
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7- Tiro com arco e Zarabatana 

 

Tiro com arco - desporto de alta precisão realizado com um arco e uma seta, em que o 

objetivo é acertar no alvo, em que este tem várias cores e pontuações. Quanto mais ao 

centro for o tiro, mais pontuação o participante obtém. 

Zarabatana – esta prática é realizada com uma zarabatana (tubo comprido) e um dardo 

em que o objetivo é acertar no alvo com o dardo, este é lançado com o sopro do 

participante na zarabatana. Igualmente ao tiro com arco, quanto mais ao centro for o tiro 

mais pontuação obtém (fonte própria ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 - Tiro com arco 
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Parte III – Objetivos, Atividades e Horário 

 

1.Objetivos do Estágio 

Previamente foi realizado um plano com vários objetivos propostos por mim e pelo 

tutor. Com o decorrer do estágio pretende-se adquirir várias competências e 

experiências e por isso foram definidos vários objetivos, gerais e específicos que 

pretendo que sejam atingidos na conclusão do estágio.  

 

1.1. Objetivos gerais 

 

• Aplicar a contextos reais de trabalho os conhecimentos adquiridos nas várias 

disciplinas ao longo do curso; 

• Organizar e orientar a empresa; 

• Cooperar diretamente em todas as atividades realizadas no Ski Parque durante o 

estágio; 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

• Adquirir experiencia nas atividades de ski e snowboard, slide, rappel/escalada, 

tiro com arco, zarabatana e pedestrianismo; 

• Programar aulas de ski e snowboard; 

• Dar segurança no slide, escalada e rappel; 

• Servir de guia numa caminhada; 

• Ser autónomo nas tarefas do Parque: preparação das casas de xisto, atendimento 

do bar e preparação do material para as atividades; 
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2. Horário 
 

O horário base do funcionamento do Ski Parque, tinha abertura as dez horas e fecho as 

dezoito horas, no entanto o nosso horário nem sempre era fixo, dependendo este das 

atividades marcadas. Em dia de grupos maiores a entrada era feita uma a duas horas mais 

cedo para a preparação do material e da atividade e a saída feita também uma a duas horas 

mais tarde para arrumação, limpeza e manutenção do material. 

No ultimo mês de estágio (horário de verão) o Ski Parque tinha um horário de abertura 

da 8h da manha até as 20h. A partir dessa altura, os horários eram da 8h até as 16h ou 

então das 12h até as 20h 

De realçar que os fins de semana eram os dias que tinha mais afluência o parque. 
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3-Atividades desenvolvidas 

3.1- Fases do estágio 

Na primeira fase conhecemos o local de estagio, os seus trabalhadores e todas as 

atividades nele desenvolvidas. Logo nos primeiros dias tivemos formação de como dar 

aulas de ski e snowboard de aproximadamente três dias, tarefa essa muito realizada 

durante o estágio. Nos restantes dias da primeira semana fomos aprendendo a forma de 

trabalhar em cada atividade, nomeadamente, o slide a escalada/ rappel, tiro com arco e 

zarabatana e BTT. 

Numa segunda fase, acompanhamos e observamos de perto, já no terreno, os nosso 

colegas monitores na instrução e apoio aos clientes. 

Numa terceira fase, já com todas as informações e competências, começamos a realizar 

as atividades com autonomia total. 

 

3.2 Atividades desenvolvidas 

Na parte do aluguer de material, era onde toda as atividades eram preparadas. No ski/ 

snowboard, era ajustado o numero de calçado, aos skis (plataforma de deslize) e a 

altura/peso do cliente também com os skis. No slide/escalada/rappel, eram colocados os 

boudries, os capacetes e as roldanas. No que diz respeito ao BTT e ao tiro com arco e 

zarabatana, eram entregues as bicicletas, os arcos e as setas. Para todas as atividades era 

feita a manutenção do material, bem como a limpeza do espaço. 

Responsabilidade minha receber o pagamento de cada atividade monitorizada por mim. 
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3.2.1 Ski e Snowboard 

No que diz respeito ao Ski e Snowboard, a minha função era equipar os clientes com os 

skis, botas, capacete e bastões. Depois de equipados, os clientes eram levados até á pista 

onde aí era dado um breafing em que o principal objetivo era ensinar a calçar e descalçar 

os skis, ensinar a técnica de deslize, de travagem e de viragem. 

 

Plano de aula de ski: chegados os clientes á pista de iniciação, onde eram dadas as aulas, 

exceção feita se fossem grupos numerosos, a primeira coisa a informar era como se 

calçava e descalçavam os skis e como eram agarrados corretamente os baston. 

Seguidamente os clientes era encaminhado para o meio da pista onde era feita a primeira 

descida com a minha ajuda e não necessitando de travar pois ganhavam ainda pouca 

velocidade. Ganhando algum á vontade, as descidas passavam a ser efetuadas do topo da 

pista. Antes da primeira descida, era explicado ao cliente a técnica de travagem em cunha 

ou em paralelo. Com o passar do tempo os clientes que fossem mais expeditos nas 

descidas era lhes ensinado a técnica de viragem que quando dominada era sinal que o 

cliente estava pronto para ir para a pista “grande “, esta já com viragens durante a descida. 

Assim era dada as aulas de ski no Ski Parque. De realçar que minha vertente de aulas 

estava mais virada para o ski do que para o snowboard. 

 

3.2.2. Slide/Escalada/Rappel 

Nas atividades de slide a função era equipar o cliente com o budrier, as roldanas e o 

capacete. De seguida os clientes eram levados para o topo de uma montanha onde se 

iniciava o slide, chegando ao topo colocava os clientes nos cabos de aço para efetuar o 

deslize ou, em vez disso era me encarregue travar o slide e retirar os clientes dos cabos. 

Na escalada e rappel, a função começava também por equipar os clientes, seguidamente 

eram levados até á parede de escalada onde aí eram dadas informações da maneira mais 

fácil de subir. Dar segurança quer na subida de escalada, quer depois na descida por 

técnica de rappel era a principal função que tinha nestas atividades. 
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3.2.3.BTT/Orientação 

 

No BTT equipava os clientes com o capacete e entregava a bicicleta, de seguida fazia 

juntamente com os mesmos o reconhecimento do percurso. Posto isto os clientes faziam 

o percurso em conjunto ou individualmente. A minha função após indicar o percurso era 

tirar e anotar os tempos realizados. Na orientação entregava os mapas marcados com os 

pontos e a principal função era também cronometrar o tempo que cada grupo fazia ao fim 

de completar o percurso. 

 

3.2.4. Outras Tarefas 

 

Atendimento no bar do ski parque a servir os clientes com bebidas e comidas. Também 

no serviço de bar abastecia as arcas com as bebidas.  

Manutenção das casas de xisto: O Ski parque tinha uma parceria com a Odisseias, que na 

compra de um voucher para a casa de xisto, os clientes durante a estadia tinham direito a 

uma aula de Ski/Snowboard ou uma hora de atividades livres nas pistas. Relativamente á 

manutenção das casas, a função era a limpeza das mesmas visto que a empresa não tinha 

uma firma de limpezas. 

Atendimento no parque de campismo: recebia os pagamentos dos campistas e indicava o 

sitio melhor para colocar a caravana ou a tenda. 

De apontar que não sendo estas tarefas a ver com o curso de Desporto de Montanha, visto 

estar numa empresa, tenho que fazer de tudo um pouco para o seu bom funcionamento. 
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Na seguinte tabela 1 e 2observamos a quantidade de vezes que as atividades foram 

desenvolvidas, muitas delas inseridas no Challenger altaneiro. As atividades que foram 

sem duvidas as mais realizadas foram o ski e o slide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 -  outras atividades e numero de vezes realizadas. 

  

Tabela 1 -  Atividades e numero de vezes realizada 

Atividades Quantidade  Nº horas 

Ski +/- 75 +/- 75 

Slide +/-50 +/-50 

Escalada +/-10 +/-10 

BTT +/- 10 +/-10 

Orientação +/-10 +/-10 

Tiro com arco e 

zarabatana 

+/-10 +/-10 

Outras Atividades Quantidade de vezes realizadas 

Atendimento Diariamente 

Preparação das casas de xisto 

 

+/- de dois em dois dias 

Manutenção do material 

 

Semanalmente 

Limpezas de WC, Bar, Zona de aluguer 

de material e edifício principal 

Semanalmente 
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3. Challenger altaneiro 

Atividade direcionada para grupos/turmas/empresas, que é formada por todas as 

atividades do parque, que tem como base uma prova de orientação com passagem por 

vários pontos: escalada/rappel, tiro com arco e zarabatana, BTT e slide. 

A atividade ocupa é bastante demorada, dependendo do numero de pessoas. Nesta 

atividade o grupo era normalmente partido em dois (caso o grupo fosse bastante 

numeroso) e assim um grupo fazia a pratica de ski, e a outra parte um percurso de 

orientação que tinha vários pontos de atividades mencionadas anteriormente. 

Para a realização desta atividade era primeiramente preparado os mapas com os pontos 

de orientação, colocação das bicicletas no ponto de partida, colocação dos alvos para o 

tiro com arco e zarabatana e colocação da corda e restante material para a segurança na 

escalada. Quando o grupo chegava era lhes metido um boudrier e um capacete para a 

pratica do slide. 

A minha função durante o Challenger altaneiro foi 

receber o grupo, dividi lo caso fosse grande, dar 

aulas de ski, segurança na escalada e no slide, 

cronometrar os tempos na prova de BTT e orientar 

a prática de tiro com arco. 

 

 

  

Figura 11 - Mapa de orientação 
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Parte IV - Reflexão final 

 

Durante estes quatro meses de estágio foram várias as unidades curriculares lecionadas 

durante o curso que foram fundamentais para o desenvolvimento das atividades realizadas 

ao longo do estágio, das quais destaco a Escalada por realizar várias vezes a técnica de 

segurança aprendida nas aulas, Desportos de Neve naturalmente por ser a base do estágio 

devido á lecionação das aulas de ski, Pedestrianismo e orientação e BTT não desprezando 

as restantes. 

Como balanço final refleti que este estágio trouxe para mim boas impressões e 

experiencias ao longo destas longas setecentas e cinquenta horas, em que na minha 

opinião são excessivas para se realizar num só semestre. 

Com a entrada no estágio, foi me permitido aprender como funciona uma empresa, mais 

propriamente de desportos de aventura, trabalhar nela, a sua organização e a sua filosofia. 

Inicialmente, foi difícil a adaptação por ir para uma nova localidade e um novo local, mas 

com a ajuda dos colaboradores do Ski parque as coisas tornaram-se mais fáceis.   

Neste período aproximadamente de quatro meses o Ski parque proporcionou me realizar 

atividades relacionadas com o curso de Desportos de montanha e assim por em prática 

muitas das atividades realizadas durante o mesmo. 

No que diz respeito aos objetivos propostos inicialmente pelas duas partes, foram 

realizadas quase todos. Estes objetivos foram definidos em conjunto, entre os estagiários 

e o orientador de estágio: Participação ativa nas atividades realizadas, lecionação de aulas 

de ski e snowboard, atendimento correto aos clientes e por fim realização de uma 

atividade, esta ultima que acabou por não se realizar devido á falta clientes. 

Foi muito enriquecedor, aprender e conhecer dois desportos novos que nunca tinha 

praticado, o ski e o snowboard. Outros dos aspetos muitos importante no estágio foi a 

interação com todas as faixas etárias e outras nacionalidades, onde ouvimos os seus 

costumes e culturas. Posto isto sugiro o Ski parque para a realização de um estágio de 

desporto de montanha ou de natureza, pois tem bastantes atividades a nível deste mercado. 
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Por fim é de relevar o apoio dado pelo orientador na escola, perguntando muitas vezes, 

quais as atividades desenvolvidas, ás quais lhe enviei vários documentos com essas 

informações.  

Mais uma vez agradecer ao Ski Parque, pela disponibilidade para a realização do estágio 

e pela confiança no meu trabalho, agradecer também a todos docentes do curso e aos 

colegas de curso. 
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Anexos 

 

Anexo1 – Plano de estágio 
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Anexo 2- Horas de Estágio 
  

  



26 
 

Anexo 3- Horas de Estágio 
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Anexo 4- Horas de Estágio 
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Anexo 5- Horas de estágio 

 


