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Resumo  

A elaboração deste relatório surge na sequência da realização de um estágio, com a 

duração de 750 horas, no Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas, que 

está sediado na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda.  

Durante este estágio foi-me dada a oportunidade de pôr em prática alguns conhecimentos, 

que me foram ensinados durante o curso - Desportos de Montanha. O mesmo forneceu-

me importantíssimos conhecimentos teóricos e práticos, enriquecendo a minha futura 

vida profissional.   

As principais tarefas incidiram na organização de provas e de toda a sua logística. Com 

estas aprendi os cuidados a ter com o material e com os praticantes das diferentes 

modalidades.  

Foi desenvolvido também trabalho de treino em desportos náuticos (treino este feito nas 

piscinas municipais da Guarda e na barragem do caldeirão (quando o estado do tempo o 

permitiu). Estes foram concretizados com crianças e pessoas um pouco de todas as faixas 

etárias pertencentes ao Clube Náutico e não só. A formação na área dos desportos náuticos 

incidiu no paddle surf, canoagem (tanto de turismo como de competição) e vela. Foram 

feitas também caminhadas e desportos de neve - snowboard. Todas estas atividades foram 

organizadas pelo clube náutico e dinamizadas pela Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

Acompanhei também o meu Supervisor de estágio, o Professor Carlos Bombas nos 

torneios de “Tag Rugby” com as equipas do Desporto Escolar da Escola Secundária 

Afonso de Albuquerque. 

 Por fim, é importante referir que me foi permitido pelo supervisor de estágio Professor 

Carlos Bombas e pelo Professor Bernardo Santos a possibilidade de desenvolver algumas 

atividades no Skiparque, na localidade de Sameiro - Manteigas. De modo, a não interferir 

com o meu estágio as atividades no skiparque foram realizadas nos fins de semana. Neste 

espaço, colaborei nas variadas atividades propostas pelo Skiparque, tais como: ski, 

snowboard, slide, escalada, rapel, BTT, tiro ao arco e zarabatana.  
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Introdução 
 

O presente relatório surge no âmbito da formação em contexto de trabalho do Curso de 

Técnicos de Especialização Superior Profissional (TESP) em Desportos de Montanha, 

tendo-me sido solicitado a elaboração de um relatório final de estágio. 

A instituição onde decorreu o estágio foi o Centro de Formação Desportiva (CFD) de 

Desportos Náuticos, localizado na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, entre os 

dias 20 de fevereiro e 27 de julho de 2017, com uma carga horária de 8 horas por dia, 

incluindo alguns sábados e domingos, para ser possível realizar as 750 horas 

determinadas, na matriz curricular.  

O CFD Desportos Náuticos é uma valência enquadrada pelo Desporto Escolar, sendo a 

sua maior atividade as provas promovidas pelo Desporto Escolar, nomeadamente o Tag 

Rugby e Canoagem, como podemos analisar no ponto seguinte.  

O motivo que me fez escolher esta instituição como o meu local de estágio, deveu-se ao 

facto de ter a oportunidade de trabalhar na área dos deportos náuticos, a possibilidade de 

aprender a manusear as diferentes embarcações e equipamentos, bem como em 

aperfeiçoar as técnicas relativas aos desportos náuticos, tais como vela, canoagem e 

paddle. 

Para complemento da minha formação realizei atividades no Skiparque, aos fins de 

semana, no âmbito dos Desportos de Montanha.  

O presente relatório tem como objetivos principais:  

 Identificar e caraterizar a instituição e expor todo o trabalho desenvolvido.  

o Desta forma constará do mesmo a identificação do meio, da instituição e 

dos elementos ativos durante o estágio, objetivos de trabalho, atividades 

desenvolvidas e ainda uma reflexão de toda a experiência de trabalho 

realizado e os respetivos relatórios; 

 Efetuar o registo fotográfico de todas as atividades desenvolvidas durante o 

estágio, realçando as atividades mais significativas;  
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O relatório incide na minha ação enquanto elemento interventivo, dentro da instituição, 

durante o período de estágio, o qual serviu para desenvolver conhecimentos e 

competências que foram adquiridas ao longo do curso TESP em Desportos de Montanha. 

Preparar e executar atividades, foi para mim uma mais valia, pois procedi não só à prática 

como também a uma investigação sobre diferentes desportos e atividades. A troca de 

informações entre mim e os profissionais da instituição permitiu-me adquirir mais e 

melhores conhecimentos e competências. 

A capacidade de diálogo e interação social, foi muito fortalecida nesta experiência, as 

horas de estágio permitiram um trabalho intensivo e motivador, onde o bom 

relacionamento com os restantes parceiros imperou. O relatório seguirá uma metodologia 

própria, iniciando-se por uma pequena pesquisa teórica, na qual se pretende dar a 

conhecer a cidade da Guarda, partindo-se posteriormente para o estudo do meio, da 

instituição e por fim serão explanadas todas as atividades realizadas durante o estágio. 
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1. Caraterização do Meio 

 

A instituição onde decorreu o estágio localiza-se na cidade da Guarda. A cidade da 

Guarda (figura 1) situa-se no centro da 

Região Beirã de Portugal Continental, 

sendo a cidade mais alta do país.  

O concelho da Guarda encontra-se situado 

entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra 

da Estrela, sendo composto por 712,11 

Km2 de área. Nos planaltos encontram-se as bacias hidrográficas dos Rios Mondego, 

Zêzere e Côa. (Câmara Municipal Da Guarda, 2017) 

O distrito da Guarda é composto por 14 concelhos: Aguiar da Beira, Almeida, Celorico 

da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, 

Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.  

A cidade da Guarda constituiu-se cidade a 27 de novembro 

de 1199, através do Foral atribuído por D. Sancho I, O 

Povoador (figura 2). A atribuição deste surgiu da 

necessidade de um centro administrativo de comércio, 

organização e defesa da fronteira da Beira contra os reinos 

de Leão e Castela de Espanha.  (Câmara Municipal Da 

Guarda, 2017) 

Esta é a capital de distrito e segundo os Censos 2001 o 

concelho é constituído por um total de 42 541 habitantes.  

A sua localização, área Centro – Norte do País, afirma a Guarda como uma importante 

plataforma de rede de acessibilidades da região, por onde passa as rodoviárias (A25 e A 

23) e as ferroviárias (Linha da Beira Alta e Linha da Beira Baixa). 

A cidade da Guarda é também conhecida pela cidade dos 5 “F”: Forte dada a dureza do 

granito e ao sistema defensivo que outrora se ergueu e que ainda hoje se preserva; 

Farta pelos seus vales férteis e cursos de água; Fria dado o clima de montanha; Fiel 

devido as características genuínas das suas gentes beirãs, integras, honestas e 

Figura 1 - Cidade da Guarda. Fonte: CMG 

Figura 2 - D. Sancho I. Fonte: 

Própria 
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hospitaleiras; Formosa dado os monumentos, praças, ruas e vielas, solares, jardins, 

parques e paisagens. (Câmara Municipal Da Guarda, 2017) 

Aos cidadãos desta cidade atribui-se-lhes os nomes de guardenses e egitanienses. Este 

último gentílico surge da circunstância da transferência da sede episcopal da Egitânia, de 

Idanha a Nova, para a Guarda, em 1203. Tal momento impunha a construção de raiz de 

uma Catedral digna da sua importância, construindo-se a Sé Catedral ou Sé da Guarda. 

A Sé Catedral é constituída por um templo gótico com traços estéticos que se prendem 

com os tempos e artistas que participaram na sua construção. A sua planta é 

predominantemente gótica, onde se destaca o retábulo da capela-mor, em pedra de ançã, 

atribuída a João Ruão. No exterior podemos observar magníficos trabalhos em granito, 

como os pináculos e as gárgulas. 

Na cidade da Guarda podemos encontrar importantes monumentos históricos, como a 

Torre de Menagem, a Sé Catedral, o antigo bairro Judaico, a igreja da Misericórdia, entre 

outros.  

No que diz respeito à gastronomia podemos destacar o queijo da serra, os enchidos e a 

castanha.  

Relativamente, ao artesanato a cidade da Guarda é conhecida pela sua transumância e 

pastorícia, sendo esta uma das atividades económicas predominantes nesta região.  
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2. Caraterização do local de estágio – Agrupamento 

de Escolas de Afonso de Albuquerque 

 

A Escola Secundária Afonso de Albuquerque, sede do Agrupamento de Escolas Afonso 

de Albuquerque, situa-se na cidade 

da Guarda, na rua Avenida Dr. 

Afonso Costa, e destina-se ao ensino 

do 3.º ciclo e secundário.  

A missão do Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque está 

consignada no Decreto-Lei nº 

78/2008, de 12 de abril, republicado no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho: missão 

de serviço público, que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências 

e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, em 

integrar-se ativamente na sociedade e em dar um contributo para a vida económica, 

social e cultural do País. Assim, deverá prestar à comunidade um serviço educativo de 

qualidade, garantindo um ambiente participativo, aberto e integrador, numa escola 

reconhecida pelo seu humanismo e por elevados padrões de exigência e 

responsabilidade, valorizando o prosseguimento de estudos e a integração no mundo do 

trabalho. Esta missão concretiza-se através de três eixos estratégicos, presentes no projeto 

educativo (Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 2017):  

 Resultados: promover o sucesso de cada aluno, a qualidade do ensino e das 

aprendizagens, a educação para a cidadania e a criação de oportunidades para todos, 

sendo o processo avaliativo uma preocupação constante para a melhoria qualitativa e 

quantitativa dos resultados escolares dos alunos, da Escola que somos e dos valores que 

queremos reforçar e incentivar.  

 Prestação do Serviço Educativo: fomentar a eficiência da prestação dos serviços 

educativos, numa perspetiva de melhoria contínua e sustentável dos desempenhos, 

através de processos de monitorização e autoavaliação.  

Figura 3 - Localização geográfica da Escola Afonso de 

Albuquerque. Fonte: Google maps 
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 Liderança e Gestão: garantir que o Agrupamento realiza a sua missão, contribuindo 

ativamente para que se constitua como um local de educação, desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidades e formação de valores. 

É fundamental que o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque se defina em 

função de um projeto assente em pressupostos conceptuais e práticas educativas 

decorrentes de uma diferente conceção da relação que cada um estabelece com o mundo 

que o rodeia, valorizando a transformação e o enriquecimento de perspetivas e conceções 

individuais, de modo a dar resposta às exigências da sociedade global em que vivemos. 

A visão terá como linhas orientadoras (Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 2017):  

 Resultados: possibilitar uma formação integral dos alunos, adequando a oferta 

formativa às necessidades da oferta envolvente, respondendo às necessidades das 

pessoas/grupos, através da intensificação da ligação à comunidade educativa.  

 Prestação do Serviço Educativo: difundir e aprofundar práticas de avaliação, controlo 

e monitorização, diagnosticando os seus pontos fracos e fortes, constrangimentos e 

oportunidades de melhoria, numa perspetiva formativa com vista ao aperfeiçoamento da 

prestação do serviço educativo.  

 Liderança e Gestão: promover uma gestão pró-ativa, responsável e rigorosa dos 

recursos materiais e humanos, com base em critérios de economia, eficácia e eficiência, 

incrementando o potencial de participação da comunidade escolar e da sociedade nos 

mais diversos domínios. 

No Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, o desenvolvimento de uma Escola 

de qualidade e sucesso educativo deve ser sustentado num conjunto de princípios 

orientadores:  

 Valorização do progresso das aprendizagens dos alunos;  

 Exercício de práticas de apoio e inclusão dos alunos com maior dificuldade de 

aprendizagem; 

 Valorização do trabalho cooperativo entre docentes e supervisão da prática letiva em 

sala de aula;  

 Organização do Agrupamento de Escolas de modo a favorecer a participação e o 

envolvimento dos pais e encarregados de educação;  
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 Uma liderança clara, que dá espaço e que suscita o desenvolvimento de lideranças 

intermédias, bem como a colaboração entre os diversos órgãos de gestão, no respeito pelo 

lugar de cada um;  

 Valorização, pela comunidade, dos progressos alcançados;  

 Existência de regras claras e de um ambiente de disciplina e respeito;  

 Eficiente meio de comunicação, de forma a construir uma boa organização; 

  Esforço na autoavaliação, através da utilização de instrumentos de observação e 

acompanhamento. 

Sendo o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque um conjunto de 

estabelecimentos da rede do Ensino 

Público tem os princípios, os 

valores e os objetivos gerais 

especificados para os diferentes 

níveis de ensino, definidos na Lei de 

Bases do Sistema Educativo 

(LBSE). Só com valores comuns, 

partilhados e globalmente aceites 

por todos, será possível percorrer o 

caminho a que nos propomos. 

Constituem-se como valores de referência deste Projeto Educativo (Escola Secundária 

Afonso de Albuquerque, 2017):  

 Educação pela tolerância, pelo respeito e pela diversidade, numa perspetiva de 

inclusão; 

 Desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade, incentivando a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários;  

 Valorização do mérito;  

 Preservação do património;  

 Atitude ecológica e ambiental.  

Figura 4 - Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt 
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O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque esforça-se por corresponder às 

necessidades e expetativas dos alunos e comunidade escolar, em articulação com a 

comunidade envolvente, oferecendo modalidades diversas de estudos. O Agrupamento – 

Características Físicas O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque nasce como 

resultado da reorganização da rede escolar e é composto por quinze estabelecimentos de 

ensino — estabelecimentos de ensino localizados na área urbana e estabelecimentos de 

ensino localizados no meio rural, com menor número de população escolar (Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque, 2017):  

 Uma escola secundária com 3º Ciclo – Escola Secundária de Afonso de Albuquerque; 

 Uma escola básica do 2º ciclo – Escola Básica de Stª Clara;  

 Seis escolas básicas do 1º ciclo: Escola Básica de Adães Bermudes; Escola Básica de 

Augusto Gil; Escola Básica de Espírito Santo; Escola Básica de Bonfim; Escola Básica 

de Stª Zita; Escola Básica de Trinta.  

 Cinco escolas básicas do 1º ciclo com Jardim de Infância: Escola Básica com Jardim de 

Infância de Famalicão; Escola Básica com Jardim de Infância de Gonçalo; Escola Básica 

com Jardim de Infância de Lameirinhas; Escola Básica com Jardim de Infância de 

Maçainhas; Escola Básica com Jardim de Infância de Videmonte.  

 Dois edifícios de educação pré-escolar: Jardim de Infância de Sé; Jardim de Infância de 

Trinta. 
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3. Caraterização do Centro de Formação Desportiva 

de Atividades Náuticas da Guarda 

 

O CFD de Desportos Náuticos está sediado na Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque, sendo uma valência definida pelo Desporto Escolar. Este disponibiliza aos 

professores/técnicos especializados e a todos os desportistas náuticos os equipamentos 

das diversas modalidades (vela, canoagem, remo e paddle surf), em diferentes contextos 

e níveis, possibilitando formas de prática diferenciada, segura, formativa, inclusa e 

divertida.  

O CFD de Atividades Náuticas da Guarda é um polo de desenvolvimento desportivo, 

criado no âmbito do Ministério da Educação e Ciência através do Programa Nacional do 

Desporto Escolar. Este foi dinamizado pelo Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, em parceria com federações, municípios e parceiros locais.  

O Centro Náutico visa a melhoria do desempenho desportivo através da concentração de 

recursos humanos e materiais, em locais para onde possam convergir alunos de vários 

agrupamentos, quer nos períodos letivos, quer em estágios de formação desportiva 

especializada, nas interrupções letivas. 

Os rios, albufeiras, rias e mar são o seu espaço de atuação preferencial embora quando o 

estado do tempo (condições climatéricas) não permitem atividades outdoor os treinos são 

lecionados nas Piscinas Municipais da Guarda. No CFD a formação, o treino e a 

competição desenvolvem-se num jogo de confronto e cooperação onde a 

imprevisibilidade dos fatores climáticos desafiam os mais audazes a aplicar os 

conhecimentos, capacidades e habilidades cognitivo-motoras fomentando hábitos 

salutares de atividade física regular e sistemática. 

O CFD Desportos Náuticos tem como objetivo promover a cultura Náutica na 

comunidade local e representá-la a nível regional e nacional, desenvolvendo a literacia 

azul (cultura náutica) nas crianças e jovens, em quatro eixos de intervenção estratégica 

(Bombas, 2017):  

 Atividades de iniciação e aperfeiçoamento desportivo que favoreçam a 

prática de atividades desportivas, cuja especificidade técnica exija condições 
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especiais, como é o caso das modalidades náuticas, de ar livre e de 

exploração da natureza, entre outras; 

 Atividades que favoreçam a formação especializada de alunos com interesse, 

capacidades e aptidões excecionais para a prática de uma modalidade ou 

disciplina desportiva; 

 Formação e certificação de professores nas vertentes teóricas e práticas de 

uma modalidade ou disciplina desportiva; 

 Atividades de curta duração que incidam fundamentalmente em estágios de 

formação desportiva especializada, durante as interrupções letivas. 

A respeito das atividades desenvolvidas pelo CFD, este desenvolve a sua maior atividade 

no âmbito do Desporto Escolar e formação de alunos. A programação, bem como as 

atividades que a compõem, vão sendo definidas e preparadas ao longo do ano letivo pelos 

responsáveis do Clube Náutico da Guarda. A dinâmica de realização do Clube Náutico e 

os interesses dos alunos participantes podem introduzir alterações. 

 

3.1. Instalações 

 

O Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas da Guarda, como já fora 

mencionado, encontra-se 

enquadrado nas instalações da 

Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Instalações do  Centro de Formação Desportiva 

de Atividades Náuticas da Guarda - Vista exterior. Fonte: 

Própria 
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3.1.1.Equipamentos 

O CFD Desportos Náuticos dispõe dos materiais necessários para a realização das 

diversas atividades propostas.  

Nomeadamente: 

 8 Kayakes k2; 

 7 kayakes k1; 

 6 Kayakes k1, Modelo thunder kid 

de treino da Sipre; 

 4 Kayakes k1, Modelo Sot de 

competição da Nelo; 

 2 Kayakes k1 de remo, Modelo 

Swift Racing Cadet; 

 4 Pranchas de Paddle Surf; 

 8 Barcos à Vela, Optimist, 

capacidade 1 pessoa; 

 4 Barcos à Vela, Laser Pico, capacidade 2 pessoas; 

 1 Barco à Vela, Laser Bahia, capacidade para 5 pessoas;  

 2 Barcos à Vela, Raquero, capacidade 6 pessoas; 

 26 pagaias; 

 4 remos; 

 4 remos de paddle surf; 

 39 coletes de flutuação; 

 24 capacetes; 

 13 anorak’s impermeáveis; 

 18 fatos de neoprene, vários 

tamanhos; 

 4 saiotes, de uso em kayakes k1. 

Para além destes equipamentos, o Centro Náutico dispõe de uma carrinha e 2 atrelados, 

para transporte do material e embarcações, e cada barco dispõe da sua respetiva 

palamenta, velas e mastros.  

Figura 6 - Instalações do Centro de Formação 

Desportiva de Atividades Náuticas da 

Guarda. Fonte: Própria 

Figura 7 - Equipamentos do Centro Náutico da 

Guarda. Fonte: Própria 
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4. Caraterização da Albufeira do Caldeirão  

 

A albufeira do Caldeirão localiza-se no concelho e distrito da Guarda, Portugal. Situa-se 

especificamente na ribeira 

do Caldeirão. O projeto de 

construção data de 1988 e 

foi inaugurada em 1993.  

Esta tem como objetivo o 

abastecimento de água e a 

produção de energia 

elétrica. 

É uma barragem em arco em betão. Possui uma altura de 39 m acima da fundação e um 

comprimento de coroamento de 122 m. O volume de betão é de 26.000 m³. Possui uma 

capacidade de descarga máxima de 242 m³/s. 

A albufeira apresenta uma superfície inundável ao NPA (Nível Pleno de Armazenamento) 

de 0,66 km² e tem uma capacidade total de 5,52 Mio. m³ (capacidade útil de 3,47 Mio. 

m³). As cotas de água na albufeira são: NPA de 702 metros, NMC (Nível Máximo de 

Cheia) de 703,7 metros. (Wikipédia, a enciclopédia livre, 2017). 

A Barragem do Caldeirão é o local escolhido pelo Centro de Formação Desportiva – 

Desportos Náuticos para a realização das atividades náuticas, nomeadamente, canoagem, 

vela, slalom, remo e paddle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Localização da Barragem do Caldeirão. Fonte: Google 

Maps 
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5. Caraterização das Piscinas Municipais da Guarda 

As Piscinas Municipais localizam-se na Guarda, nomeadamente, no Bairro Nossa 

Senhora dos Remédios. 

O Complexo de Piscinas da Guarda 

é composto por espaços interiores e 

exteriores que potenciam o 

desenvolvimento de atividades 

diversas em todas as épocas do ano. 

O Espaço interior é 

predominantemente constituído por: 

Áreas amplas com boas entradas de 

luz natural; Tanque semiolímpico 

(25 metros) com 8 pistas e com profundidade variável de 1,80m a 2,00m e o qual se 

encontra homologado pela Federação Portuguesa de Natação para a realização de 

competições nacionais e internacionais; Tanque de aprendizagem com 18m x 10m, 

profundidade variável de 1,30 m a 0,70cm; Bancadas com capacidade aproximada de 300 

lugares sentados; Ginásio; Espaço de acesso gratuito à internet; Espaço exterior é 

composto por; Zona relvada ampla e com sombras; Solário; Zona multiusos; Dois campos 

de ténis; Três tanques, um de água aquecida e dois de água fria que funcionam na época 

de verão (julho a setembro) com uma vertente lúdico-recreativa. (Câmara Municipal da 

Guarda, 2017) 

Este complexo Desportivo está aberto de segunda a sexta das 09h00 às 14h00 e das 15h00 

às 21h00. 

O Centro de Formação Desportiva – Desportos Náuticos estabeleceu uma parceria com 

as Piscinas Municipais da Guarda com o intuito de usufruir das suas instalações para a 

prática de desportos náuticos, apenas quando o tempo não permitia que os treinos de 

náuticas fossem realizados em contexto outdoor.  

 

 

 

 

Figura 9 - Vista interior das Piscinas Municipais da 

Guarda. Fonte: https://beira.pt 
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6. Caraterização do Skiparque 
 

O Skiparque encontra-se na freguesia de Sameiro, concelho de Manteigas, em pleno 

coração da serra da estrela e 

integrado no Parque Natural da 

Serra da Estrela.  

Este espaço foi projetado com o 

intuito de servir todos os que 

desejarem vir ao encontro da 

aventura e da descoberta, 

oferecendo diversas atividades ao 

longo do ano.  

O mesmo dispõe de uma área de campismo, constituído por diversas casas e tendas 

preparadas para os campistas. No mesmo podemos encontrar a praia fluvial do Sameiro 

na qual podem ser realizadas variados desportos aquáticos, tais como canoagem.  

Este tem como missão potenciar e partilhar o valor e os valores saudáveis e 

tradicionais da Serra da Estrela, oferecendo, de modo sustentável experiências 

memoráveis de Sabor, Lazer e Aventura. (Skiparque, 2017) 

Devido à parceria que o Centro de Formação Desportiva – Desportos Náuticos mantém 

com o Skiparque foi me possível realizar algumas atividades no mesmo, aos fins de 

semana, nomeadamente, desportos de montanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Skiparque, Manteigas. Fonte: 

http://www.skiparque.pt/PT/SkiParque 
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7. Caraterização da população-alvo 

 

O CFD de Desportos Náuticos trabalha com alunos dos diversos agrupamentos, 

independentemente da idade. 

Regularmente, quando pretendido, fornece formação a adultos, externos ao agrupamento, 

na área das náuticas (canoagem, paddle, remo e vela). 

A maior parte das atividades desenvolvidas pelo Centro Náutico enquadram-se no âmbito 

do Desporto Escolar e na formação de alunos e professores, para a área das náuticas. Para 

além das atividades náuticas o Centro Náutico organiza e desenvolve atividades de 

desportos de montanha, nomeadamente, snowboard e pedestrianismo e orientação, 

técnicas de transposição e manobras de cordas.    

Relativamente, ao público-alvo do Skiparque este permite a pratica dos diferentes 

desportos, adaptados as especificidades de cada praticante, a partir dos 3 anos.  

 

 

Figura 11 - Atividades desenvolvidas pelo Clube Náutico. Fonte: Própria 
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PARTE II – Estágio 
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1. Objetivos de Estágio 

De modo a existir uma boa dinâmica e correlação no trabalho foram definidos objetivos 

a alcançar durante as 750 horas de estágio. Os mesmos foram estabelecidos pelo professor 

Carlos Bombas, supervisor do local de estágio, no inicio do estágio.  

1.1. Objetivos gerais: 

 Conhecer a dinâmica de um Centro de Formação Desportivo; 

 Reconhecer as competências requeridas aos seus técnicos e a natureza das 

tarefas que lhe estão associadas; 

 Aplicar em contacto real os conhecimentos adquiridos no curso TESP de 

Desportos de Montanha. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 Adquirir novos conhecimentos na área das náuticas e na área dos desportos 

de montanha; 

 Colmatar falhas existentes nas modalidades;  

 Consolidar técnicas e conhecimentos aprendidos, através de atividades 

práticas; 

 Realizar atividades de acordo com as normas de segurança especificas 

para cada atividade; 

 Preparar o material necessário para a realização das diversas atividades; 

 Cuidar da manutenção do material; 

 Organizar todo o material; 

 Promover o espírito de equipa entre os alunos praticantes; 

 Fomentar a relação-supervisor-estagiário; 

 Incentivar um bom relacionamento com os diversos profissionais; 

 Reconhecer os materiais de cada modalidade; 

 Identificar os diversos materiais; 

 Elaborar relatórios de cada atividade realizada e inventário do material 

disponível no Centro Náutico. 
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Durante a realização deste estágio foi-me possível cumprir todos os objetivos propostos, 

criando um bom conhecimento das técnicas e uma boa base técnica para a minha futura 

vida profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – Atividades Desenvolvidas  
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1. Horário 

O horário estabelecido no inicio do estágio compreendia um dia de trabalho de 8 horas, 

como se pode observar na seguinte tabela: 

 Segunda-

Feira 

Terça-

Feira 

Quarta-

Feira 

Quinta-

Feira 

Sexta-

Feira 

Sábado Domingo 

Manhã 8:30h às 

12:30h 

8:30h 

às 

12:30h 

8:30h às 

12:30h 

8:30h às 

12:30h 

8:30h 

às 

12:30h 

10:00h 

às 1:00h 

10:00h às 

1:00h 

Tarde 14:00 às 

18:00 

14:00 

às 

18:00 

14:00 às 

18:00 

14:00 às 

18:00 

14:00 

às 

18:00 

14:00 às 

18:00 

14:00 às 

18:00 

Tabela 1 - Horário de trabalho. 

 

Este horário é flexível e ajustável as atividades realizadas. Tal especificidade permitiu 

que fossem realizadas atividades no período noturno e aos fins de semana. As atividades 

realizadas em alguns fins de semana, foram postas em prática no Skiparque. 

No entanto, o mesmo por vezes não foi cumprido tendo sido realizadas menos ou mais 

horas de trabalho, dependendo das atividades realizadas. 

N.º total de Horas: 751 horas.  

 

2. Atividades desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas no estágio foram fundamentalmente, do âmbito dos 

Desportos de Montanha, sendo a sua maior parte ligadas à área das náuticas. Foram 

desenvolvidas atividades no âmbito da canoagem, vela, remo, paddle surf, surf, slalom, 

pedestrianismo e orientação, slide, escalada, rapel, BTT, snowboard, tiro ao arco, 

zarabatana e tag rugby.  

Para todas as atividades descritas posteriormente, existe um relatório da atividade 

relatórios estes que foram desenvolvidos durante o meu estágio. De forma sumária, 

descrevo as principais atividades realizadas.  

Seguidamente, apresento uma tabela com as atividades, estando as mesmas organizadas 

por ordem cronológica.  
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Data Local Atividade 

23/02/2017 e 24/02/2017 Manteigas Rota do Carvão 

6/03/2017 a 8/03/2017 Béjar, Espanha Snowboard 

09/03/2017 São Pedro do Sul Tag Rugby 

13/03/2017 e 14/03/2017 Mira PAR 

29/03/2017 Guarda Multiatividades 

3/04/2017 Guarda Tag Rugby 

20/04/2017 Barragem do Caldeirão PAR 

26/04/2017 Montemor-o-Velho PAR 

27/04/2017 Anadia Tag Rugby 

3/05/2017 Barragem do Caldeirão Multiatividades e treino náutico 

4/05/2017 Pateira PAR 

18/05/2017 Gondomar Tag Rugby 

23/05/2017 Guarda – Escola Afonso 

de Albuquerque 

Aula de Suporte Básico de Vida 

2/06/2017 Barragem do Caldeirão Multiatividades e 5.º PAR de 

Náuticas 

12/06/2017 Matosinhos Surf 

Ao longo do estágio Piscinas Municipais da 

Guarda 

Treinos de canoagem 

Tabela 2 - Calendário das atividades realizadas com o CFD. 
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2.1. Rota do carvão - Manteigas 

Nos dias 23/02/2017 foi realizada a Rota do Carvão, em Manteigas. Esta foi dinamizada 

pelo professor Carlos Bombas e pelo professor Bernardo Santos, docentes da Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque.  

Os participantes da atividade 

foram os alunos do 11.º ano do 

curso profissional de Desporto, 

da Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

Os objetivos principais da 

atividade foi aprender como se 

orientar em meio natural de 

montanha, desenvolver técnicas e 

aptidões de caminha em neve e 

promover o espírito de grupo.  

Para a realização da atividade foi solicitado um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário e pedido de autorização ao estabelecimento, Skiparque, para 

concessão do espaço para pernoita. Foi também efetuado o plano da atividade. 

Todos os alunos fizeram-se acompanhar pelo equipamento e material solicitado pelos 

professores intervenientes na atividade.  

As minhas funções nesta atividade foram: ajudar na organização de toda a logística 

envolvida; fazer a caminhada de reconhecimento da rota, juntamente com o professor 

Bernardo Santos; orientar o grupo durante a caminhada, ajudando os professores Carlos 

Bombas e Bernardo Santos. 

Para além da prática de pedestrianismo e orientação realizaram-se diversas atividades, no 

dia 24/02/2017, no Skiparque, de desportos de montanha, nomeadamente: Escalada, 

Rapel, slide, btt, prova de orientação e tiro com arco.  

 

 

Figura 12 - Caminha Rota do Carvão. Fonte: Própria 
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2.2. Snowboard Béjar - 2017 

Nos dias 6,7 e 8 de março de 2017 decorreu em Béjar, Espanha uma atividade de 

desportos de neve, nomeadamente, snowboard. Esta foi dinamizada pelo professor Carlos 

Bombas, professor José Carvalho e pela 

professora Vera Costa, docente da Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque.  

Os participantes da atividade foram os 

alunos do 10.º, 11.º e 12.º ano do curso 

profissional de Desporto, da Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque. 

O objetivo principal da atividade foi iniciar e 

consolidar a prática e as técnicas de 

snowboard. 

Para a realização da atividade foi solicitado 

um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário. Foi também 

necessário efetuar um pedido de reserva de 

quartos, no Centro de rendimento para Desportistas de “LLano Alto”, em Bejár e um 

pedido de aulas e equipamentos para a realização do snowboarding na estância “Sierra de 

La Covatilla– Béjar”.  Foi também efetuado o plano da atividade e o pagamento nas 

diversas entidades, para a realização da mesma. 

Todos os alunos fizeram-se acompanhar pelo equipamento e material solicitado pelos 

professores intervenientes na atividade.  

Nesta atividade coube-me a mim as funções de vigiar os alunos durante as pernoitas e 

orientar os mesmos no terreno, nomeadamente, na estância de ski.  

Para além da pratica de snowboard realizou-se um reconhecimento da cidade e um 

trecking em média montanha na aldeia de “Candelário”.  

 

 

Figura 13 - Atividade de Snowboard. Fonte: 

Própria 
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2.3. Tag Rugby – São Pedro do Sul  

Realizou-se no dia 9 de março de 2017, na cidade São Pedro do Sul, um treino de tag 

rugby, no âmbito do Desporto Escolar. Realizou-se com alunos de diversas escolas do 

país, dos mais diversos escalões, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos. 

Esta atividade teve como objetivo aprender e consolidar as técnicas de tag rugby, 

melhorar o espirito de equipa, promover o respeito entre os jogadores e vivenciar jogos 

deste desporto com blocagem e tag rugby. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pelos professores das outras 

escolas participantes. 

Participaram na organização da atividade o professor Carlos Bombas e os professores 

acompanhantes dos alunos participantes e eu. Coube-me a mim preparar e organizar todo 

o material.  

2.4. Desporto Escolar – Tag Rugby 

Realizou-se no dia 3 de abril de 2017, na cidade da Guarda, um treino de tag rugby, no 

âmbito do Desporto Escolar. Realizou-se com alunos de diversas escolas do país, dos 

mais diversos escalões, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos. 

Esta atividade teve como objetivo aprender e consolidar as técnicas de tag rugby, 

melhorar o espirito de equipa, promover o respeito entre os jogadores e vivenciar jogos 

deste desporto com blocagem e tag rugby. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pelos professores das outras 

escolas participantes. 

Participaram na organização da atividade o professor Carlos Bombas e os professores 

acompanhantes dos alunos participantes, os estagiários (eu e o Rafael Nunes) e os alunos 

estagiários dos professores que dinamizaram a atividade. Coube aos estagiários arbitrar a 

prova e colaborar na organização da mesma.   

 

 

 



34 
 

2.5. Nacional Tag Rugby 

 

No dia 27 de abril de 2017 realizou-se em Anadia, o campeonato regional de tag rugby. 

No qual, participaram os alunos da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 

pertencentes ao Desporto Escolar. Os alunos presentes, nesta atividade, eram de diversos 

escalões e idades, compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Os alunos fizeram-se 

acompanhar pelo professor Bombas e por mim.  

Esta atividade teve como objetivo promover a competição e alcançar o titulo de campeões 

regionais, que conseguimos atingir.  

O meu papel ao longo do dia foi de colaborar na organização dos jogos de ruby, sob 

orientação do professor Bombas. Coube-me preparar o material necessário para a 

realização do mesmo.  

 

2.6. Nacional de Tag Rugby - Gondomar 

No dia 18 de maio de 2017 realizou-se em Gondomar, Porto, o campeonato nacional de 

tag rugby. No qual, participaram os alunos da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 

pertencentes ao Desporto Escolar. Os alunos presentes, nesta atividade, eram de diversos 

escalões e idades, compreendidas entre os 16 anos e os 19 anos. Os alunos fizeram-se 

acompanhar pelo professor Bombas, por mim e pelo aluno do curso de desporto do IPG 

Rafael Nunes. 

Esta atividade teve como objetivo promover a competição saudável, o espirito de equipa 

e o companheirismo entre os alunos participantes. 

O meu papel ao longo do dia foi de colaborar na organização dos jogos de tag rugby, sob 

orientação do professor Bombas. Coube-me também preparar o material necessário para 

a realização deste torneio, orientar as equipas para a chamada dos jogos e aprender mais 

sobre este desporto. 
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2.7. Multiatividades 

A 29 de março de 2017 realizou-se na cidade da Guarda, nomeadamente, no Parque 

Urbano do Rio Diz, um multiatividades, no contexto do Desporto Escolar. Os 

participantes desta atividade foram os alunos do distrito, pertencentes ao Desporto 

Escolar dos diversos agrupamentos do mesmo.  

A presente atividade teve como objetivos aprender e consolidar as técnicas de orientação, 

tirar azimutes com bússola e os seus inversos, aprender a escalar e vivenciar pequenas 

experiências de pontes paralelas e tirolesa. 

Esta foi dinamizada pelo professor Carlos Sacadura.  

Nesta atividade estiveram presentes os professores responsáveis pela organização da 

mesma, os professores acompanhantes dos alunos de cada escola e os estagiários (João 

Teles e Edy Oliveira). As escolas participantes foram: escola de C+S de São Miguel da 

Guarda, Trancoso e Figueira de Castelo Rodrigo.  

Coube aos professores montar todo o percurso de orientação (colocando e distribuindo as 

balizas) as referidas pontes paralelas e a tirolesa, com a ajuda dos estagiários.  

O meu papel nesta atividade passou por fazer segurança a partir de baixo aos alunos na 

escalada e de juiz, contando as presas que cada aluno alcançava. 
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2.8. Desporto Escolar – Multiatividades e treino 

A atividade foi realizada no dia 3 de maio de 2017, na Barragem do Caldeirão, no âmbito 

do Desporto Escolar. Na parte da manhã participaram vários alunos de diversas escolas 

do distrito da Guarda. O treino 

da tarde foi feito com alunos da 

Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque, pertencentes ao 

Clube Náutico. Os alunos 

presentes, nesta atividade, eram 

de diversos escalões e idades, 

compreendidas entre os 10 anos 

e os 16 anos. 

O objetivo desta atividade 

consistiu em aprender e 

consolidar as técnicas de rapel, orientação, btt, canoagem, vela e paddle.  

Teve como intuito proporcionar novas experiências a todos os alunos intervenientes nesta 

atividade e também preparar os alunos para as competições do desporto escolar, de 

canoagem e vela. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Bombas e pelo professor Sacadura.  

As minhas funções, sob orientação do professor Bombas, e em conjunto com os 

estagiários do curso de desporto da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 

consistiram em orientar a prova de paddle, colocando às crianças todos os materiais de 

segurança (colete salva vidas e capacete). Para além das funções já referidas, garanti a 

entrada e saída das crianças na prancha, em segurança e também supervisionava todo o 

material utilizado para a realização da prova. 

No treino de vela e canoagem estive na água com uma canoa de turismo k2, fazendo 

segurança às embarcações que viravam e ajudando os seus tripulantes a virar a 

embarcação e assim retomar o treino. 

 

 

Figura 14 - Multiatividades - Barragem do Caldeirão. Fonte: 

Própria 
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2.9. Multiatividades e 5.º Par de Náuticas – Desporto 

Escolar 

No dia 2 de junho de 2017 realizou-se na Barragem do Caldeirão um multiatividades e a 

5.º Par de Náuticas. Na mesma participaram alunos das diversas escolas do distrito da 

Guarda e também de todas as escolas que se integram nos regionais de canoagem e vela. 

Os alunos presentes, nesta atividade, eram de diversos escalões e idades, compreendidas 

entre os 10 e os 19 anos. 

Esta atividade teve como objetivo aprender e consolidar as técnicas de rapel, orientação, 

btt, canoagem, vela, paddle e remo. 

Teve como intuito proporcionar novas experiências a todos os alunos, tais como 

promover o convívio e a diversão a todos os intervenientes nesta atividade e promover a 

competição saudável entre os alunos do desporto escolar, mais concretamente dos 

desportos náuticos e do multiatividades. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Bombas e pelo professor Sacadura.  

Coube-me, sob orientação do professor Bombas, da parte da manhã, ajudar no 

descarregamento dos atrelados, aparelhamento e montagem de todos os barcos que foram 

utilizados na atividade.  Realizei também as seguintes tarefas: juiz de partida da canoagem 

k1 velocidade, dando as partidas com auxilio de um apito e coordenando as mesmas com 

os juízes de chegada, que estavam a tirar os tempos; supervisionei  e orientei as crianças 

enquanto praticavam paddle, em conjunto com a professora Vera; participei no 

Multiactividades nas provas de canoagem, dando auxilio na água com um k1 de turismo; 

também ajudei os praticantes de canoagem das multiactividades a colocar os coletes e 

toda a palamenta de segurança, colocando as embarcações k1 de turismo na água; garanti 

a entrada e saída das crianças na prancha, em segurança;  supervisionei o material 

utilizado para a realização da prova e no treino de vela e canoagem estive na água com 

uma canoa de turismo k2, a partir do qual fiz segurança as embarcações que viravam, 

auxiliando os seus tripulantes a virar a embarcação e assim retomar o treino. 
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2.10. PAR (Prova de apuramento regional) - Mira 

Nos dias 13 e 14 de março de 2017 decorreu em Mira, Portugal, uma competição de 

canoagem e vela na qual participaram os alunos do clube náutico e os alunos do 12.º ano 

do curso profissional de Desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. Tendo 

estes últimos desempenhado as tarefas de juízes de regata e de colaboradores, em todo o 

processo de organização. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pelo clube náutico de Mira. 

Os alunos presentes, nesta atividade eram dos mais diversos escalões, com idades 

compreendidas entre os 12 anos e os 22 anos. 

Esta atividade teve como objetivo consolidar as técnicas de canoagem, aprendidas nas 

aulas de desportos náuticos, numa competição. 

Para a realização da mesma foi solicitado um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário. A pernoita foi nos fornecida pela junta de freguesia de Mira, 

cedendo um armazém. Para além destes recursos, todos os alunos fizeram-se acompanhar 

pelo equipamento e material solicitado pelo professor Carlos Bombas, para a realização 

deste desporto e também para a pernoita. 

O meu papel nesta atividade foi de juiz de partida, dando a largada e fazendo o 

alinhamento de todos os atletas da canoagem e remo, de todas as regatas. Para além desta 

colaborei na organização da mesma e prestei apoio na água. 

Para além da pratica de desportos náuticos realizou-se um pequeno passeio pela zona 

local, onde se realizou a atividade. 
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2.11. PAR (Prova de apuramento regional) – Barragem 

do Caldeirão 

A 20 de abril de 2017 realizou-se na Barragem do 

Caldeirão, Guarda, uma atividade inserida no 

Desporto Escolar, que incidiu num treino de 

canoagem e vela. Participaram nesta atividade os 

alunos do Centro Náutico, de diversos escalões e 

idades, compreendidas entre os 10 anos e os 15 

anos. Estiveram também presentes na atividade o 

professor Carlos Bombas, o professor Bernardo 

Santos, o professor José Carvalho e a professora 

Vera Costa, docentes da Escola Secundária 

Afonso de Albuquerque. 

Esta atividade teve como objetivo aprender e 

consolidar as técnicas de canoagem e vela, com o 

intuito de preparar os alunos para as competições do Desporto Escolar. 

A atividade foi dinamizada pelo professor Bombas com a colaboração dos professores 

Bernardo Santos, Vera e José.   

Coube-me a mim preparar e carregar todo o material necessário para a realização da 

atividade, montar todo o percurso, balizando o mesmo com boiás, que serviram de 

orientação nas regatas de vela e de canoagem. Para além da função referida anteriormente, 

fiz segurança a uma aluna que realizou k1 velocidade, utilizando para este efeito um 

caiaque k1 de turismo, e desmontei todo o percurso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Desporto Escolar - 

Multiatividades. Fonte: Própria 
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2.12. PAR (Prova de apuramento regional) - Montemor 

No dia 26 de abril de 2017 realizou-se uma competição de canoagem e vela, inserida no 

Desporto Escolar, na localidade de Montemor-o-Velho. Participaram nesta atividade os 

alunos pertencentes ao Clube Náutico da 

Guarda e alunos de outros distritos. Os 

alunos presentes, nesta atividade, eram de 

diversos escalões e idades, compreendidas 

entre os 10 anos e os 15 anos. Foram também 

a esta atividade os professores Bombas, José 

e Vera. 

Esta atividade teve como objetivo consolidar 

as técnicas de canoagem e vela, e promover 

a competição. 

A atividade foi dinamizada pelo Clube 

Náutico e pelo professor Bombas.  

O meu papel incidiu na organização e 

colaboração da prova de canoagem e 

prestação de apoio na água. Este consistia 

em colocar em prova as embarcações, que viravam, ajudando o tripulante a subir de novo 

para o kayak, retomando o seu curso na prova. O apoio foi dado utilizando um Kayak k2 

de canoagem. Para além destas funções, ajudei uma praticante com dificuldades motoras 

na viragem e prática da prova. Deste modo, a prática da prova foi feita com mais 

segurança. 

 

2.13.  PAR (Prova de apuramento regional) -Pateira 

No dia 04 de maio 2017, realizou-se uma competição de canoagem e vela, inserida no 

Desporto Escolar, na localidade de Aveiro (Águeda, Pateira de Fermentelos). 

Participaram nesta atividade os alunos pertencentes ao Clube Náutico da Guarda e alunos 

de outros distritos. Os alunos presentes, nesta atividade, eram de diversos escalões e 

Figura 16 - Desporto Escolar - Montemor-o-

Velho. Fonte: Própria 
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idades, compreendidas entre os 10 anos e os 15 anos. Foram também a esta atividade os 

professores Bombas, José e Vera. 

Esta atividade teve como objetivo consolidar as técnicas de canoagem e vela, e promover 

a competição saudável. 

A atividade foi dinamizada pelo Clube Náutico e pelo professor Bombas.  

O meu papel nesta atividade incidiu na colaboração da organização da prova de 

canoagem, ajudando nas partidas (Juiz de partida) e na colocação das embarcações e seus 

tripulantes em prova, fazendo a chamada dos mesmos.  

 

2.14. Surf - Matosinhos 

No dia 12 de junho de 2017 realizou-se na cidade de Matosinhos, Porto, uma atividade 

de Surf. Esta foi concretizada com as turmas de 10.º 11.º e 12.º anos do curso profissional 

de Desporto, da Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

A presente atividade teve como objetivo iniciar 

os alunos na prática de Surf.  

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos 

Bombas e pelo professor Bernardo Santos.  

Para a realização da atividade foi solicitado um 

autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário. Foi também necessário 

efetuar um pedido de aulas e equipamentos de 

surf (pranchas e fatos de neoprene) para a 

realização do Surf.  Foi também efetuado o plano 

da atividade e o processo de pagamento da atividade. 

Para além destes recursos, todos os alunos se fizeram acompanhar pelo equipamento e 

material e almoço solicitado pelos professores Carlos Bombas e Bernardo Santos. 

Na parte da manhã, realizou-se um pequeno torneio de futebol e voleibol na praia. Foi 

minha responsabilidade supervisionar o torneio de futebol. 

Figura 17 - Atividade de Surf – 

Matosinhos. Fonte: Própria 
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2.15. Aula de Suporte Básico de Vida 

A aula de Suporte Básico de Vida foi lecionada no dia 23 de maio 2017, na Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque, aos alunos do 12.º ano do curso profissional de 

desporto.  

Esta aula teve como objetivos: aprender e consolidar as técnicas de suporte básico de 

vida.  

A aula foi dada pelo professor Carlos Bombas.  

O professor Carlos Bombas apresentou um power point explicativo de Suporte Básico de 

Vida e recorreu a um manequim de primeiros socorros, que serviu para todos os alunos 

aplicarem os conhecimentos aprendidos.  

A minha intervenção nesta aula foi realizar a parte prática da aula, utilizando o manequim 

de primeiros socorros e um parceiro para aplicar as técnicas de PLS. No manequim foram 

aplicados e simulados todos os procedimentos que se devem seguir nos primeiros 

socorros, tais como: 

1. Avaliação do estado de consciência. 

2. Procedimentos para chamar o 112. 

3. E caso se verifique que a vitima está em paragem cardiorrespiratória iniciar 

manobras de compressão (30) e insuflação (2) como estávamos organizados em 

grupos de dois foi possível trocar quem estava a fazer as compressões para que 

este pudesse descansar que é o procedimento que se deve realizar numa situação 

real caso seja possível. 
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2.16. Treinos de canoagem – Piscinas Municipais 

 

Foram realizados diversos treinos de canoagem nas Piscinas Municipais da Guarda ao 

longo do estágio. Os treinos eram realizados nas mesmas instalações, quando o tempo 

não permitia que os mesmos fossem realizados em ambiente exterior, nomeadamente, na 

Barragem do Caldeirão.  

Para a realização dos treinos os praticantes usufruíam do material das Piscinas Municipais 

e do material disponibilizado pelo professor Carlos Bombas (kayaks, coletes, pagaias), 

para além de se fazerem acompanhar da roupa necessária para a prática dos mesmos (fato 

de banho, touca, chinelos e toalha).  

Os treinos foram realizados numa das piscinas interiores do edifício. Estas são de água 

quente.  

Durante os treinos o meu papel foi o de ensinar os novos praticantes e ajudar os restantes 

na prática da canoagem.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 18 - Piscinas interiores. Fonte: CMG 
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2.17. Atividades Skiparque 

 

No skiparque desenvolvi atividades 

como o ski, o snowboard, o slide, a 

escalada, o rappel, o tiro ao arco, a 

zarabatana, o BTT, pedestrianismo e 

orientação e canoagem. Estas 

atividades foram feitas e desenvolvidas 

em alguns fins de semana.  

As atividades têm como objetivo 

proporcionar aos clientes o máximo de 

diversão e lazer possível, aplicando 

todas as regras de segurança aprendidas 

durante o curso. O meu supervisor 

durante estas atividades foi o Professor 

Bernardo Santos. 

Em todas as atividades pratiquei os 

diversos desportos e procedi a 

montagem dos mesmos, fazendo 

segurança aos clientes e aplicando todos os conhecimentos aprendidos durante o curso. 

Tabela 3 - Calendário de atividades desenvolvidas no Skiparque. 

 

 

 Dias da Semana 

Dia Sábado Domingo 

11/03/2017 e 12/03/2017 Durante estes dias foram realizadas as seguintes 

atividades: - ski, snowboard, escalada, rappel, 

slide, zarabatana, tiro ao arco, pedestrianismo e 

orientação, BTT e canoagem.  

Desempenhando o papel de monitor.  

29/04/2017; 30/04/2017 e 

01/05/2017 

13/05/2017 e 14/05/2017 

27/05/2017 e 28/05/2017 

03/06/2017 e 04/06/2017 

10/06/2017 e 11/06/2017 

17/06/2017 e 18/06/2017 

24/06/2017 

Figura 19 - Atividade de Escalada - Skiparque. Fonte: 

Própria 
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Reflexão final 
 

Estando o estágio curricular finalizado, é altura de refletir sobre tudo o que foi 

desenvolvido.  

Considero este estágio uma experiência muito enriquecedora a todos os níveis. O facto 

de ter estagiado no CFD de Desportos Náuticos deu-me uma certa vantagem, pois acabei 

por desenvolver muitas atividades de desportos náuticos e simultaneamente, de desportos 

de montanha, tornando-me assim mais autónomo nas diversas modalidades abrangidas 

pelo meu curso -  Desportos de Montanha. 

Este estágio proporcionou-me diversas aprendizagens vivenciadas, através da 

participação em inúmeras atividades. As atividades: facultaram-me as competências 

necessárias para a organização das competições, bem como a logística que as mesmas 

envolvem; possibilitaram-me a interação com todas as faixas etárias (desde crianças a 

adultos); muniram-me das capacidades necessárias para a manutenção do material náutico 

e dos desportos de montanha e proporcionaram-me um vasto leque de conhecimentos a 

respeito das diferentes modalidades praticadas.  

Muitos dos conhecimentos aplicados durante o estágio foram adquiridos no decorrer do 

TESP de Desportos de Montanha, nos quais devo salientar os conhecimentos das 

unidades curriculares de Pedestrianismo e orientação, Escalada, BTT, Desportos de neve, 

Desportos náuticos de montanha e Manobras com cordas, conhecimentos estes que 

contribuíram com o entendimento necessário tanto a nível teórico como a nível pratico 

para a realização deste estágio. Os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de 

escalada e manobras com cordas, nós e normas de segurança, contribuíram para promover 

a prática de escalada e slide. No que respeita, as unidades curriculares de BTT, 

Pedestrianismo e orientação, Desportos de neve e Desportos náuticos de montanha, estas 

forneceram-me os conhecimentos teórico-práticos para a realização das diferentes 

modalidades que as mesmas compreendem.  

Os aspetos positivos a realçar durante o decorrer do meu estágio nas diferentes práticas e 

tarefas desempenhadas incidem numa vertente mais prática, com a organização das várias 

atividades, tais como as competições de canoagem e vela do desporto escolar, cujo o meu 

desempenho penso ter ido ao encontro do que se pretendia, aplicando todas as técnicas 

aprendidas e aprendendo outras novas. Foi necessário saber ouvir quem tinha mais 
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conhecimentos na área e saber reconhecer quando cometia um erro aprendendo e 

evoluindo com ele.  

Numa vertente de trabalhos mais teóricos, foram desenvolvidos relatórios (ver anexos) 

da maior parte das atividades que realizei no decorrer do estágio. Estes serviram 

essencialmente, para ter alguma noção de que é necessário não só trabalho prático como 

também algum trabalho teórico de capacidade de síntese e reprodução de experiências e 

ocorrências. 

Um dos principais aspetos que marca este estágio pela positiva foram as relações criadas 

com as pessoas envolvidas (Professores, praticantes, colegas), havendo sempre a troca de 

conhecimentos e opiniões. 

A nível de formação penso que está bem estruturado e que as atividades realizadas foram 

interessantes, produtivas e fornecedoras de importantes conhecimentos. No entanto, 

penso que sendo este curso bastante prático, deviam ter sido realizadas mais atividades 

em contexto exterior, em diferentes ambientes e contextos naturais, possibilitando uma 

aprendizagem ainda mais completa a todos os níveis.  

Numa reflexão final, considero que os objetivos delineados no inicio deste estágio foram 

cumpridos com sucesso. No que respeita, aos objetivos relacionados com os 

conhecimentos, falhas, técnicas e materiais, estes foram aplicados nas diferentes 

atividades realizadas, pois é extremamente necessário reconhecer os diferentes materiais 

e técnicas para a realização das mesmas, bem como aplicar os conhecimentos aprendidos 

nas diferentes áreas curriculares e estágio. Deste modo, foi possível colmatar as falhas 

existentes, a nível das normas de segurança e técnicas especificas para cada modalidade.  

O estágio permitiu-me aprofundar as capacidades de interação social. 

Resta ainda referir que para cada atividade realizada no estágio foi elaborado um relatório 

sobre a mesma.  

Este estágio proporcionou-me uma grande evolução a nível profissional e pessoal. 

Reconheço que ainda tenho um longo percurso a percorrer, mas considero que sai deste 

estágio muito bem preparado para o mercado de trabalho. 

Em suma o estágio foi excelente, pois adquiri e enraizei novas competências na área dos 

desportos de montanha, que me prepararam para o futuro.  
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Departamento das Expressões: Instituto Politécnico da Guarda /ESECD 

 

Estágio Curricular – Relatório AEAAG TREKKING & HIKING Serra da 

Estrela 

 

 

Nome: João António Cardoso 

Teles 

 

Nº  Data: 

23/02/2017 

Classificação: 

 

 

Estudo exploratório – Análise do estado de manutenção da 

Rota do Carvão 

Relatório nº1  Tema: Pedestrianismo 

  

Estrutura: Análise Técnica 

1. Introdução (problema, justificação, objetivo e partes do trabalho) 
O presente estudo exploratório refere-se a caminha “Rota do Carvão”, 

realizada no dia 23/02/2017, no âmbito da disciplina de Pedestrianismo, do 

curso profissional de desporto, 11.ºano. 

Esta atividade concretizou-se como forma de avaliação da disciplina lecionada 

aos alunos do curso profissional de desporto, pelo professor Carlos Bombas. 

Esta atividade teve como objetivo principal introduzir os alunos na prática do 

pedestrianismo e orientação geográfica. 

O presente estudo exploratório encontra-se dividido por diversas partes, sendo 

a primeira o estado do conhecimento, onde serão referidos os recursos, 

cronogramas, organização e processos de dinamização da atividade. O 

segundo ponto aborda a metodologia, mencionando a amostra, instrumentos 

e procedimentos utilizados. No terceiro ponto, resultados, serão apresentadas 

as tabelas de valores médios e desvio padrão. No quarto ponto, discussão de 

resultados, serão realizados estudos comparativos dos resultados obtidos 
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nesta atividade. O quinto ponto, conclusão, abordará as sugestões e 

recomendações para a realização da caminhada “Rota do Carvão”. O último 

ponto incide nas referências utilizadas para a elaboração do estudo 

exploratório. 

2. Estado de conhecimento (recursos, cronograma, organização e 
dinamização) 

A caminhada “Rota do Carvão” foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas 

na aula de Pedestrianismo, lecionada aos alunos do 11.ºano, do curso 

profissional de Desporto. 

Esta atividade foi planeada e autorizada pela diretora da escola. Sendo 

posteriormente, realizado o reconhecimento territorial da caminhada.  

Para a realização foi pedido um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário até ao local de partida da caminhada e retorno à 

Guarda. Foi também necessário a utilização do espaço do skiparque para 

pernoita bem como os seus equipamentos para a realização das atividades 

propostas para o dia 24/02/2017. As atividades realizadas no skiparque foram: 

escalada, ski, slide, rapel, btt e orientação.  

Para além destes recursos, todos os alunos fizeram-se acompanhar pelo 

equipamento e material solicitado pelo professor Carlos Bombas.  

3. Metodologia (amostra, instrumentos e procedimentos) 
 

A atividade foi realizada com os alunos do 11.º ano, do curso profissional de 

Desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Para a realização da atividade foi pedida autorização a diretora da escola e 

aos pais dos alunos. Foi também realizado o plano da atividade. 

A preparação da atividade foi realizada pelo professor Carlos Bombas, o 

professor Bernardo e por mim. Realizou-se uma reunião para planificar a ida 

ao terreno para reconhecimento, o material necessário para a realização da 

mesma, que cada um dos alunos devia levar, o local de dormida, as atividades 

a realizar no skiparque e os locais de paragem durante a Rota do Carvão. 
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A atividade da Rota do Carvão foi realizada no dia 23/02/2017 e as atividades 

no skiparque foram realizadas no dia 24/02/2017. 

4. Resultados (tabelas de valores médios e desvio padrão) 
 

Após análise dos questionários realizados aos alunos obteve-se os seguintes 

valores: média -1,76; desvio-padrão- 1,7591, no que respeita aos dados dos 

alunos. No que respeita, aos tópicos obteve –se os seguintes valores:  

Média: Manutenção/Qualidade do Trajeto – 1,3; Marcação e sinalética – 2; 

Segurança – 1; Conservação do meio Ambiente - 1,35; Desvio-padrão: 

Manutenção/Qualidade do Trajeto – 0,5; Marcação e sinalética – 1; Segurança 

– 1; Conservação do meio Ambiente - 0,65935. 

Os dados referidos podem ser observados na seguinte tabela: 

 

 

5. Discussão de resultados (comparação dos resultados obtidos com outros 
autores) 

A atividade foi bem-sucedida, tendo sido proveitosa quer para os alunos que 

aprenderam na prática como se orientar no terreno, quer para os professores 

que dinamizaram a atividade, tendo estes verificado o aproveitamento 

previsto. 

A caminhada realizou-se dentro do tempo estipulado e sem grandes 

dificuldades ao longo do percurso. 
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No entanto, de acordo com um comentário pessoal de uma pessoa que já 

realizou a rota, o caminho da rota do carvão apresenta algumas dificuldades, 

como a parte final do percurso o estradão transforma-se em calçada o que 

torna o avanço bastante incómodo e um bocadinho "chato". O mesmo afirma 

que a rota do Carvão se encontra bem assinalada, com os marcos ao longo 

do caminho, e que proporciona uma magnífica vista sobre Manteigas e Vale 

Glaciar do Zêzere. 

6. Conclusão (resultados mais importantes, sugestões e recomendações) 
A atividade proposta realizou-se como previsto, não se tendo verificado 

qualquer contratempo. Desta forma, não é necessário adicionar qualquer 

sugestão, no entanto, é importante referir e recomendar que numa próxima 

atividade os praticantes da caminhada disponham de equipamento e material 

especifico, para a realização da caminhada. 

7. Referências (artigos científicos, livros e web referenciados no trabalho) 
opinião sobre a Rota do Carvão, disponível no link: 

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6338455  - acedido a 10/03/2017 

Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 23-02-2017 Data de entrega: 24-02-2017 
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8. Anexos (Fotografias)  
 

 

Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 23-02-2017 Data de entrega: 24-02-2017 

 

 Bom trabalho 
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Departamento das Expressões: Instituto Politécnico da Guarda /ESECD 

 

Estágio Curricular – Relatório Snowboard – Serra de Béjar 

 

 

Nome: João António Cardoso 

Teles 

 

Nº  Data: 

06/03/2017-

08/03/2017 

Classificação: 

 

Grupo nº  

 

Estudo exploratório – Análise da prática de desportos de 

neve 

Relatório nº2 Tema: Snowboard 

  

Estrutura: Análise Técnica 

9. Introdução (problema, justificação, objetivo e partes do trabalho) 
O presente estudo exploratório refere-se à atividade de Snowboard realizada 

na Serra de Béjar, Salamanca, Espanha. Esta foi concretizada nos dias 

06/03/2017 a 08/03/2017, com as turmas de 11.º e 12.º anos do curso 

profissional de desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Esta atividade teve como objetivo iniciar e consolidar a pratica de snowboard. 

O estudo exploratório encontra-se dividido por diversas partes, sendo a 

primeira o estado do conhecimento, onde serão referidos os recursos, 

cronogramas, organização e processos de dinamização da atividade. O 

segundo ponto aborda a metodologia, mencionando a amostra, instrumentos 

e procedimentos utilizados. No terceiro ponto, resultados, serão apresentadas 

as tabelas de valores médios e desvio padrão. No quarto ponto, discussão de 

resultados, serão realizados estudos comparativos dos resultados obtidos 

nesta atividade. O quinto ponto, conclusão, abordará as sugestões e 
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recomendações para a realização do snowboarding. O último ponto incide nas 

referências utilizadas para a elaboração do estudo exploratório. 

10. Estado de conhecimento (recursos, cronograma, organização e 
dinamização) 

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pela professora 

Vera, junto aos alunos do 11.º e 12.º anos, do curso profissional de Desporto. 

Esta atividade foi planeada pelos professores referidos anteriormente. 

Para a realização foi pedido um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário. Foi também necessário efetuar um pedido de reserva 

de quartos, na pousada da juventude em Bejár e um pedido de aulas e 

equipamentos para a realização do snowboarding na estância “Sierra de Béjar 

– La Covatilla”.   

Para além da pratica de snowboarding realizou-se um reconhecimento da 

cidade.  

Para além destes recursos, todos os alunos fizeram-se acompanhar pelo 

equipamento e material solicitado pelos professores Carlos Bombas e Vera.  

11. Metodologia (amostra, instrumentos e procedimentos) 
 

A atividade foi realizada com os alunos do 11º e 12.º ano, do curso profissional 

de Desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Para a realização da atividade foi pedida autorização a diretora da escola, aos 

pais dos alunos, a estância de ski e a pousada da juventude, e foi realizado 

um pedido de transporte. Foi também efetuado o plano da atividade e o 

procedimento de pagamento da atividade. 

A preparação da atividade foi realizada pelo professor Carlos Bomba e a 

professora Vera. Para tal realizou-se uma reunião para planificar a atividade e 

todos os meios necessários para a realização da mesma. 

A atividade foi realizada nos dias 06/03/2017 e 08/03/2017. 

12. Resultados (tabelas de valores médios e desvio padrão) 
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13. Discussão de resultados (comparação dos resultados obtidos com outros 
autores) 

A atividade foi bem-sucedida, tendo sido proveitosa para todos os alunos e 

para o estagiário. Pois, alguns destes aprenderam técnicas de iniciação ao 

snowboarding e ouros consolidaram técnicas anteriormente, aprendidas. 

Segundo a opinião de uma pessoa que já praticou desportos de neve na 

estância, esta é uma boa estância, principalmente para esquiadores 

inexperientes ou moderadamente experientes. Escola de esqui disponível para 

principiantes (e não só). 

Possibilidade de alugar todo o material necessário e por tarifas bem 

acessíveis. 

14. Conclusão (resultados mais importantes, sugestões e recomendações) 
Com a realização da atividade constatou-se uma aprendizagem significativa e 

interesse pelo snowboarding e despostos de neve, por parte dos alunos.  

Concluo assim que não é necessária alguma sugestão ou recomendação. 

15. Referências (artigos científicos, livros e web referenciados no trabalho) 
Opinião sobre a estância de ski, disponível no link: 

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g1190227-d3954274-Reviews 

Estacion_de_Esqui_SIerra_de_Bejar_La_Covatilla- 

La_Hoya_Province_of_Salamanca_Cas.html – acedido a 13/03/2017 

 

Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 06-03-2017 Data de entrega: 10-03-2017 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g1190227-d3954274-Reviews%20Estacion_de_Esqui_SIerra_de_Bejar_La_Covatilla-%20La_Hoya_Province_of_Salamanca_Cas.html
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g1190227-d3954274-Reviews%20Estacion_de_Esqui_SIerra_de_Bejar_La_Covatilla-%20La_Hoya_Province_of_Salamanca_Cas.html
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g1190227-d3954274-Reviews%20Estacion_de_Esqui_SIerra_de_Bejar_La_Covatilla-%20La_Hoya_Province_of_Salamanca_Cas.html
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1. Anexos (Fotografias)  
 

 

Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 23-02-2017 Data de entrega: 24-02-2017 

 

Bom trabalho 
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Departamento das Expressões: Instituto Politécnico da Guarda /ESECD 

 

Estágio Curricular – Relatório da atividade de canoagem e vela de 

mira  

 

 

Nome: João António Cardoso 

Teles 

 

Nº  Data:  

13/03/2017  

14/03/2017 

Classificação: 

 

 

Estudo exploratório – Análise da atividade de canoagem e 

vela de Mira  

 

Relatório nº3 Tema: Desporto escolar - Náuticas em Mira  

  

Estrutura: Análise Técnica 

1. Introdução (problema, justificação, objetivo e partes do trabalho) 
O presente estudo exploratório refere-se a uma atividade inserida no Desposto 

Escolar, nomeadamente canoagem, realizada em Mira. Esta foi concretizada 

nos dias 13/03/2017 e 14/03/2017, com a turma do 12.º ano do curso 

profissional de desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Esta atividade teve como objetivo consolidar as técnicas de canoagem, 

aprendidas nas aulas de desportos náuticos, numa competição de desportos 

náuticos. 

O estudo exploratório encontra-se dividido por diversas partes, sendo a 

primeira o estado do conhecimento, onde serão referidos os recursos, 

cronogramas, organização e processos de dinamização da atividade. O 

segundo ponto aborda a metodologia, mencionando a amostra, instrumentos 

e procedimentos utilizados. No terceiro ponto, resultados, serão apresentadas 

as tabelas de valores médios e desvio padrão. No quarto ponto, discussão de 

resultados, serão realizados estudos comparativos dos resultados obtidos 
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nesta atividade. O quinto ponto, conclusão, abordará as sugestões e 

recomendações para a realização dos desportos náuticos. O último ponto 

incide nas referências utilizadas para a elaboração do estudo exploratório. 

2. Estado de conhecimento (recursos, cronograma, organização e 
dinamização) 

A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pelo clube náutico 

de Mira. Os alunos presentes, nesta atividade eram dos mais diversos 

escalões, com idades compreendidas entre os 12 anos e os 22 anos. 

Foram a esta atividade os praticantes, os professores, o estagiário e alunos do 

12º ano do curso profissional de Desporto, da Escola Afonso de Albuquerque. 

Tendo estes últimos desempenhando as tarefas de juízes de regata e de 

colaboradores, em todo o processo de organização. 

O meu papel nesta atividade foi de juiz de partida, dando a largada e fazendo 

o alinhamento de todos os atletas da canoagem e remo, de todas as regatas. 

Para a realização da mesma foi solicitado um autocarro para deslocamento 

dos alunos, professores e estagiário. A pernoita foi nos fornecida pela junta de 

freguesia de Mira, cedendo um armazém.  

Para além da pratica de desportos náuticos realizou-se um pequeno passeio 

pela zona mais próxima do local, onde se realizou a atividade. 

Para além destes recursos, todos os alunos fizeram-se acompanhar pelo 

equipamento e material solicitado pelo professor Carlos Bombas, para a 

realização deste desporto e também para a pernoita.  

3. Metodologia (amostra, instrumentos e procedimentos) 
A atividade foi realizada com os alunos da Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

Para a realização da atividade foi pedida autorização a diretora da escola e 

aos pais dos alunos, das turmas referidas anteriormente. Foi também realizado 

um pedido de transporte.  

A preparação da atividade foi realizada pelo professor Carlos Bombas.  

A atividade foi realizada nos dias 13/03/2017 a 14/03/2017. 
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4. Resultados (tabelas de valores médios e desvio padrão) 
 

5. Discussão de resultados (comparação dos resultados obtidos com outros 
autores) 

A atividade foi bem-sucedida, tendo sido proveitosa para todos os alunos e 

para o estagiário. Pois, alguns destes vivenciaram e consolidaram as técnicas 

para a pratica de desportos náuticos pela primeira vez, em desportos como a 

vela, o remo e a canoagem. Outros consolidaram técnicas anteriormente, 

aprendidas em outras competições, bem como nas aulas de Desportos 

Náuticos. 

6. Conclusão (resultados mais importantes, sugestões e recomendações) 
Com a realização da atividade constatou-se uma aprendizagem significativa e 

interesse pelos alunos relativamente, aos desportos náuticos. 

Concluo assim que não é necessária alguma sugestão ou recomendação. 

7. Referências (artigos científicos, livros e web referenciados no trabalho) 
Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 13-03-2017 Data de entrega: 14-03-2017 

 

 

Bom trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Departamento das Expressões: Instituto Politécnico da Guarda /ESECD 

 

Estágio Curricular – Relatório Surf – Matosinhos 

 

 

Nome: João António Cardoso 

Teles 

 

Nº  Data:  

12/06/2017 

Classificação: 

 

 

Estudo exploratório – Análise da prática de desportos 

Nauticos 

Relatório nº13 Tema: Surf 

  

Estrutura: Análise Técnica 

16. Introdução (problema, justificação, objetivo e partes do trabalho) 
O presente estudo exploratório refere-se à atividade de Surf realizada na praia 

de Matosinhos, Porto, Portugal. Esta foi concretizada no dia 12/06/2017, com 

as turmas de 10.º 11.º e 12.º anos do curso profissional de desporto, da Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque. 

Esta atividade teve como objetivo iniciar e consolidar a pratica de Surf. 

O estudo exploratório encontra-se dividido por diversas partes, sendo a 

primeira o estado do conhecimento, onde serão referidos os recursos, 

cronogramas, organização e processos de dinamização da atividade. O 

segundo ponto aborda a metodologia, instrumentos e procedimentos 

utilizados. No terceiro ponto, serão mencionados os resultados. No quarto 

ponto, discussão de resultados, serão mencionados os resultados obtidos 

nesta atividade. O quinto ponto, conclusão, abordará as sugestões e 

recomendações para a realização do Surf. 

17. Estado de conhecimento (recursos, cronograma, organização e 
dinamização) 
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A atividade foi dinamizada pelo professor Carlos Bombas e pelo Professor 

Bernardo, junto aos alunos do 11.º e 12.º anos, do curso profissional de 

Desporto. 

Esta atividade foi planeada pelos professores referidos anteriormente. 

Para a realização foi pedido um autocarro para deslocamento dos alunos, 

professores e estagiário. Foi também necessário efetuar um pedido de aulas 

e equipamentos de surf (pranchas e fatos de neoprene) para a realização 

deste desporto que é o surf na praia de Matosinhos.   

Para além da pratica de surf realizou-se da parte da manha um pequeno 

torneio de futebol e voleibol com os alunos intervenientes nesta atividade na 

mesma praia, Torneio este onde o estagiário ficou responsável pela pratica do 

torneio de futebol. 

Para além destes recursos, todos os alunos se fizeram acompanhar pelo 

equipamento e material e almoço solicitado pelos professores Carlos Bombas 

e Bernardo.  

18. Metodologia (amostra, instrumentos e procedimentos) 
 

A atividade foi realizada com os alunos do 10º 11º e 12.º ano, do curso 

profissional de Desporto, da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. 

Para a realização da atividade foi pedida autorização a diretora da escola e 

aos pais dos alunos, foi também e tal como já foi referido realizado um pedido 

de transporte. Foi também efetuado o plano da atividade e o procedimento de 

pagamento da atividade. 

A preparação da atividade foi realizada pelo professor Carlos Bombas e pelo 

professor Bernardo.  

A atividade foi realizada no dia 12/06/2017. 

19. Discussão de resultados (comparação dos resultados obtidos com outros 
autores) 

A atividade foi bem-sucedida, tendo sido proveitosa para todos os alunos e 

para o estagiário. Pois, alguns destes aprenderam técnicas de iniciação ao 

surf onde foram vivenciadas e praticadas em terra técnica básicas de surf tais 
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como o remar deitado para apanhar as ondas, técnicas de levantar da prancha 

da posição deitado (levantar braços) e colocar sobre a posição de pé.  

Outros alunos consolidaram técnicas anteriormente aprendidas em outras 

atividades de surf já realizadas em anos passados. 

20. Conclusão (resultados mais importantes, sugestões e recomendações) 
Com a realização da atividade constatou-se uma aprendizagem significativa e 

interesse pelo Surf, por parte dos alunos.  

Concluo assim que não é necessária alguma sugestão ou recomendação. 

Formato de apresentação: PDF 

individual 
Data de início: 06-03-2017 Data de entrega: 10-03-2017 
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2. Anexos (Fotografias)  
 

 

Formato de apresentação: PDF individual Data de início: 23-02-2017 Data de entrega: 24-02-2017 

 

Bom trabalho 

 

 


