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Resumo 

 

 

Este relatório tem como objetivo mostrar o trabalho realizado ao longo do estágio 

curricular para a obtenção do diploma Técnico Superior Profissional em Desportos de 

Montanha, com a duração de 750 horas, realizado entre os dias 1 de março e 15 de junho 

de 2017, no Skiparque. 

O estágio permitiu colocar em prática diversos conhecimentos adquiridos ao longo de 3 

semestres letivos em contexto de sala de aula e também fora dela, tais como manobras 

com cordas, pedestrianismo e orientação, alpinismo, btt, desportos de neve, escalada, 

desportos náuticos e o estudo das condições meteorológicas. Sem esquecer, claro, das 

unidades curriculares de natureza mais “teórica” como as línguas, anatomia e fisiologia. 

Este estágio incidiu essencialmente em tarefas relativas à monitorização das atividades 

de natureza oferecidas ao público no local de estágio, nomeadamente o btt, a orientação, 

o slide, a escalada, o tiro com arco, o ski e o snowboard. 

Antes do início do estágio, houve necessidade de se fazer uma introdução, isto é, uma 

visita ao local de estágio com o respetivo enquadramento (caracterização da entidade de 

estágio). 

É de referir que foram também apresentadas todas as atividades/ serviços que a empresa 

oferece ao público, bem como todas as normas e procedimentos de segurança inerentes a 

essas atividades. 

 

Palavras-chave: Estágio; Ski; Snowboard; Orientação; Challenger 
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file:///C:/Users/micae/Desktop/Micael%20-%20REVISÃO%20DE%205%20DE%20JULHO.docx%23_Toc487482978
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Introdução 

 

 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular Estágio, do Curso de 

Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto da Guarda. 

O Estágio foi realizado na empresa Skiparque onde, como atividades principais se 

destacam o ski, o snowboard, o slide, a escalada, o tiro com arco, o btt, entre outros. Para 

além destas atividades o Skiparque tem uma praia fluvial, um parque de campismo e um 

conjunto de casas de alugueres- “casas de xisto”. A escolha deste local para a realização 

do estágio veio por sugestão de colegas de curso que já se encontravam no Skiparque a 

realizar o mesmo estágio. A escolha do local de estágio, que se situa no Sameiro, também 

teve em consideração a possibilidade de aprendizagens nas áreas técnicas, os inúmeros 

turistas que recebe, a possibilidade de se melhorar a comunicação em diferentes línguas 

e o conhecimento de outras culturas. 

O estágio foi realizado conjuntamente com colegas da turma, nomeadamente o Bruno 

Marques, o João Ribeirinho e o André Araújo.  

O relatório está organizado da seguinte forma: inicia-se com a caracterização do local de 

estágio - o Sameiro, a entidade acolhedora – a empresa Skiparque, e com a descrição dos 

objetivos do trabalho. No corpo do relatório vou descrever as atividades que realizei 

acompanhadas de uma reflexão final sobre aquilo que aprendi e do que poderia melhorar 

no futuro.  

  



2 

 

Parte I- Caracterização do local de estágio 

1. Sameiro 

 

Sameiro é uma freguesia portuguesa do concelho de Manteigas, com 21,04 km² de área e 

cerca de 340 habitantes. A sua densidade populacional é de 16,9 hab/km². (Wikipédia) 

Esta pequena aldeia situa-se entre Manteigas e Valhelhas, e, apesar de ser isolada do resto 

das cidades como Guarda ou Covilhã é relativamente bem movimentada devido à sua 

paisagem ofegante.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caracterização da Empresa  

 

 

A empresa Sabores Altaneiros tem a sua sede na região da Serra da Estrela, na vila de 

Manteigas. As suas atividades oferecem experiências memoráveis de Sabor, Lazer e 

Aventura atuando nas seguintes áreas: o Skiparque, a criação de rebanhos de cabras e a 

produção e comercialização de produtos regionais da Serra da Estrela.  

O Skiparque abriu em 2002, tendo nos últimos anos mudado de gerência diversas vezes.  

Atualmente a empresa é gerida por vários sócios e tem diversos empregados.  

 

 

 

 

Figura 1-Brasão Sameiro, fonte: Google 
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O Skiparque 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; 

  Uma praia fluvial; 

 Um parque de campismo; 

  Casas de xisto onde se poderá pernoitar;  

  Bares de apoio; 

 Slide; 

 Parede escalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Pista de ski nível avançado, fonte 

própria 

Figura 3-Slide, fonte própria 

Figura 4-Casas de aluguer, fonte própria Figura 5-Praia fluvial, fonte própria 
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Parte II – Estágio 

 

1.Objetivos do Estágio 

 

 

Para o estágio curricular, após um longo diálogo com o orientador de estágio do 

Skiparque, foram estabelecidos alguns objetivos nomeadamente:  

 

 

Objetivos gerais: 

 

 Aplicar conhecimentos teórico-práticos apreendidos ao longo do curso e adquirir 

novos conhecimentos transmitidos pelos funcionários do Skiparque; 

 Realizar um estágio com uma componente prática, cumprindo as normas de 

concretização do mesmo. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar as funções de monitor do Skiparque, desde a receção dos clientes, à sua 

condução pelo parque e a lecionação de aulas de ski e snowboard; 

 Realizar tarefas de manutenção da empresa, como limpeza dos bares de apoio, 

recolha de lixos, corte de relva, manutenção das pistas de ski, limpeza de casas de 

xisto, entre outros; 

 Promover o Skiparque via redes sociais ou até mesmo em diálogos com clientes.  
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1.1 Plano semanal 

 

 

 

No início do estágio foi estabelecido um horário com as funções que tinha que cumprir 

durante o dia. Este horário é o mais aproximado da realidade uma vez que nem sempre 

podia seguir essa ordem dependendo muito da procura de clientes para a realização de 

aulas ou atividades.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora/Dia  Segunda feira-

Sábado 

Domingo 

10h-12h Aulas Ski e 

Snowboard 

Acompanhamento Federação Portuguesa 

Desportos Inverno 

12h-13h Almoço Almoço 

13h-16h Limpeza casas de 

aluguer 

Aulas Ski e Snowboard 

16h-18h Manutenção 

Skiparque 

Outras tarefas 

Tabela 1-Plano semanal tarefas 
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1.2 Cronograma atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

Durante todo o estágio recebi no Skiparque diversos grupos, desde agrupamentos de 

escolas básicas e secundárias, alguns infantários, eventos de empresas como a Audi e 

também instituições. Na tabela a seguir podemos encontrar os principais grupos que 

realizaram atividades no Skiparque.  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Dia Atividade 

Maristas 21,22 e 23 

março 

Ski e Snowboard, um passeio pedestre e 

um Challenger 

Agrupamentos escolas 

da região 

5 de abril a 

18 abril 

Ski e Snowboard e alguns Challenger 

Clube futebol zona 

Lisboa 

2 de junho Challenger 

Audi 3 de junho Ski e Snowboard com a Federação 

Portuguesa Desportos de Inverno 

Infantário Viseu 4 de junho Ski 

Tabela 2-Cronograma atividades 
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2. Atividades Desenvolvidas 

 

 

As atividades desenvolvidas foram: 

 Na primeira fase do estágio foi-me ministrada formação sobre os equipamentos e 

as normas de segurança do Skiparque;  

 Numa segunda fase de formação passei a acompanhar o orientador do local de 

estágio na instrução e apoio aos clientes durante as atividade radicais.  

 Numa terceira fase do estágio passei a desenvolver com autonomia as atividades 

de monitor acompanhando os diversos grupos. 

 

Depois de ter passado por estas fases e ter assimilado todas as normas de segurança e 

funcionamento do Skiparque, comecei a realizar todas as atividades com autonomia desde 

a lecionação de aulas, pagamentos, informações, venda de serviços e produtos, entre 

outros.  

 

2.1 Ski/Snowboard  

 

No Skiparque é possível realizar ski e 

snowboard durante todo o ano, pois as 

pistas são artificias, isto é, são semelhantes 

a uma carpete que quando regada com um 

sistema de rega ou a própria chuva é 

possível o deslizamento dos skis ou da 

prancha de snowboard. 

 

 

As pessoas que se deslocam ao Skiparque podem praticar estas modalidades por conta 

própria ou podem praticar em contexto de aula onde ensinamos as pessoas a deslizar, 

travar, fazer viragens e o mais importante não cair. 

Figura 6-Aula de ski, fonte própria  
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Para estas modalidades o Skiparque dispõem de 2 pistas, uma de iniciação onde se têm 

os primeiros contactos com o ski ou snowboard para pessoas amadoras e uma pista de 

nível avançado onde apenas as pessoas com experiência podem usufruir.  

Para realizarem estas aulas basta fazer reserva via correio eletrónico ou via telefónica ou 

então, pessoalmente na receção do Skiparque. Depois de fazerem a reserva as pessoas são 

devidamente equipadas com esquis, capacete, bastão, impermeável e calças sendo estas 

últimas facultativas. De seguida as pessoas são levadas para a pista acompanhadas pelos 

monitores onde são ensinados alguns mecanismos biomecânicos para as pessoas 

descerem em segurança.  

Durante o estágio lecionei cerca de 20-30 h de aula individual a clientes do Skiparque que 

desejavam ter aulas. Para além disso também lecionei juntamente com os meus colegas 

aulas para grandes grupos. As maiores dificuldades que senti foi em transmitir às pessoas 

as noções básicas biomecânicas para elas não caírem e poderem descer em segurança e 

também explicar alguns conceitos mais teóricos do ski e snowboard. 

 

 

2.2 Slide  

 

O slide consiste na descida por cabos de aço de um 

determinado ponto para outro. Para a prática do slide é 

necessário um arnês, capacete e roldanas. No ponto de 

partida está um monitor onde verifica todo o material do 

cliente e as normas de segurança e coloca as roldanas no 

cabo de aço. No ponto de chegada estão dois monitores 

para realizarem a travagem em segurança e 

posteriormente para retirarem o cliente do cabo de aço. 

 

A realização do slide foi um processo rápido e fácil de 

aprender o que não causou nenhuma dificuldade. Durante o estágio tive oportunidade de 

fazer segurança em cerca de 250-300 descidas.  

 

 

Figura 7-Atividade:Slide, fonte própria 
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2.3 Escalada  

 

A escala consiste em subir uma parede, 

que pode ser rocha natural ou parede 

artificial. 

O Skiparque dispõem de uma parede de 

escalada em rocha natural para os mais 

novos, pois é uma parede extremamente 

fácil de subir. Para a prática da escalada o 

Skiparque fornece aos seus clientes o 

arnês, capacete e um monitor para realizar 

a segurança enquanto o escalador sobe. 

Depois de subir o cliente desce via rapel.  

Durante o estágio não realizei funções na escalada pois esta oferta é pouco procurada 

pelos clientes. 

 

 

2.4 Tiro com arco 

 

Segundo a Federação Portuguesa de Tiro com Arco, (n.d), o tiro com arco é uma 

modalidade desportiva que se caracteriza pela individualidade na tarefa, ou seja, o 

praticante não depende de terceiros para ter sucesso bastando para isso o seu empenho, 

dedicação e treino. 

 

Figura 8-Escalada, fonte própria 
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A busca da superação individual e a 

competição interior que o arqueiro estabelece 

quando começa a atirar para um alvo e a 

necessidade de se concentrar num objetivo, faz 

do Tiro com Arco uma oportunidade para 

desenvolver a sua auto estima, empenho e 

concentração.  

O tiro com arco pratica-se com um arco e uma 

flecha onde o praticante tem um alvo à sua 

frente e este tem que disparar de maneira a 

conseguir a melhor pontuação para si ou para o 

seu grupo.  

O Skiparque despõem de arcos e flechas para adultos ou crianças.  

Esta atividade, tal como a zarabatana, são atividades que apenas eram monitorizadas na 

maior parte na presença de grandes grupos.  

 

 

2.5 Zarabatana  

 

A zarabatana tem muitas semelhanças com o tiro 

com arco mas em vez de se usar um arco e flecha 

usasse um canudo onde as pessoas sopram e 

atiram uma seta para um alvo com o objetivo de 

ganhar pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-Tiro com Arco, fonte própria 

Figura 10-Zarabatana, fonte: Skiparque 
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2.6 BTT 

 

O BTT é conhecido como a bicicleta todo 

terreno ou de montanha que permite ao 

condutor da bicicleta ultrapassar diversos 

obstáculos e dificuldades que o terreno 

possa apresentar.   

No Skiparque são realizados pequenos 

percursos de BTT para os seus clientes 

poderem ultrapassar no tempo mais rápido.  

Nesta atividade não apresentei 

dificuldades pois durante o curso 

frequentei uma cadeira de BTT o que me preparou muito para o estágio. Esta atividade 

também era mais realizada para grandes grupos.  

 

 

2.7 Orientação  

 

Segundo a Federação Portuguesa 

Orientação, 2007, a orientação é um 

percurso 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.  

No Skiparque as pessoas que querem fazer 

orientação recebem um mapa do Skiparque 

com pontos, que neste caso são quadrados em preto e branco ou preto e amarelo com 

figuras geométricas desenhadas por dentro.  

 

 

Figura 11-BTT, fonte: Skiparque 

Figura 12-Mapa orientação, fonte própria 
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De seguida as pessoas têm que seguir os pontos e desenhá-los numa folha branca pela 

ordem que quiserem de modo a fazer o melhor tempo possível.  

Nesta atividade as dificuldades foram inexistentes uma vez que os monitores apenas 

entregavam os mapas de orientação aos clientes e faziam uma breve síntese dos objetivos.  

 

 

2.8 Challenger Altaneiro  

 

Este Challenger Altaneiro é realizado para grupos desde as 5/6 pessoas até às 100 pessoas.  

Consiste em fazer grupos (min 2) e estes mesmos grupos têm que realizar todas as 

atividades que existem no Skiparque (com exceção do ski e do snowboard), ou seja, têm 

que fazer escalada e rapel, BTT, orientação, tiro com arco e zarabatana. Ganha a equipa 

que conseguir realizar todas as atividades o mais rápido possível. Esta competição é a 

atividade mais complexa e divertida que o Skiparque tem para oferecer aos clientes.  

Sendo esta a atividade mais complexa que o Skiparque tem para oferecer, as dificuldades 

também foram algumas, nomeadamente na gestão de equipas, distribuição das mesmas 

pelas diferentes atividades e no controlo do material necessário para a realização do 

Challenger.  

Durante o estágio realizei cerca de dez Challenger´s.  

 

 

2.9 Elaboração de uma atividade  

 

No estágio elaborei uma planificação de uma caminhada, Rota do Javali, que apesar de 

não ter sido realizada por diversos fatores, fiquei a saber as etapas de elaboração de uma 

atividade desde a sua logística, recursos humanos, recursos monetários, elaboração de 

cartazes e também como fazer a divulgação usando diversos métodos.  
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2.10 Receção/atendimento clientes  

 

 

Durante todo o estágio tive que receber e atender pessoas para satisfazer as necessidades 

e dúvidas que elas pudessem ter. Geralmente estas dúvidas eram sobre preçários de 

atividades, sobre as atividades em si, sobre o funcionamento do Skiparque, as condições 

de acesso ao parque de campismo, as normas de segurança ou então eram apenas dúvidas 

sobre a zona de Sameiro/Manteigas.  

Para além de esclarecer as dúvidas também tinha que fazer atendimento ao balcão nos 

bares de apoio onde as pessoas podem consumir algumas bebidas e comidas.  

 

 

 

2.11 Manutenção Skiparque  

 

A manutenção do Skiparque consistia em fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para 

tornar o local esteticamente mais bonito e agradável para os clientes. Para isso ser possível 

tivemos que cortar a relva, recolher os lixos do parque de campismo e limpar as casas de 

banho, verificar os expressores de rega nas pistas de ski e snowboard e fazer a limpeza 

dos bares de apoio desde os vidros até ao chão. 

As casas de aluguer também eram da nossa responsabilidade e por isso cabia a nós a 

limpeza das casas consoante as marcações. Esta limpeza consistia na mudança da roupa 

da cama, as toalhas, a limpeza do chão, a organização de móveis e também lavar a loiça.  

Para além disto, no final do mês de maio começamos a fazer a mudança do bar do edifício 

principal para o bar da praia fluvial. Mas primeiro foi necessário limpar a fundo o bar, 

recolher os materiais que estavam estragados, pintar o balcão e paredes, limpar as casas 

de banho e o armazém.  
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Reflexão final 

 

 

Ao fim destas longas horas de estágio (750h) chego à conclusão que o estágio trouxe para 

mim experiências fantásticas! 

Em muitos momentos do estágio tive a oportunidade de acompanhar as pessoas em 

diversas atividades radicais e também lecionar aulas de ski e snowboard. Pessoas estas 

que podiam ser jovens, adultos e também pessoas portadoras de doenças do foro 

psicológico ou portadoras de deficiência. Tive oportunidade de comunicar com pessoas 

de países diferentes, nomeadamente da Holanda e do Brasil. Sem dúvida que foi uma 

experiência muito enriquecedora para mim e para a minha visão do mundo.  

O espírito de sacrifício e equipa entre os colegas de turma foi bom e tornou mais fácil a 

realização deste estágio. 

Sem dúvida que o estágio aumentou as minhas competências técnico-profissionais e 

também permitiu desenvolver a capacidade de comunicação com as pessoas. Infelizmente 

as aulas teóricas não me prepararam o suficiente para o estágio pois as atividades que são 

mais realizadas no Skiparque são o ski, o snowboard e o slide, atividades estas que não 

realizei durante a frequência das aulas muito por culpa das condições meteorológicas.  

Por sua vez, existiram alguns fatores que me levaram a ficar um pouco desiludido devido 

à má escolha do período temporal para se realizar o estágio e também pelas atividades 

que foram desenvolvidas no local de estágio, que diga-se de passagem foram muito 

poucas em relação à formação académica que tivemos durante os últimos três semestres.  

Para terminar, gostava de frisar que todos os objetivos inicialmente estabelecidos com o 

orientador de estágio do local foram realizados com sucesso e tudo se realizou nas 

melhores condições. 
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Anexos 

 

  

Figura 13-Plano de estágio, fonte própria 
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Figura 14-Horas mês março, fonte própria 
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Figura 15-Horas mês abril, fonte própria 
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Figura 16-Horas mês maio, fonte própria 
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Figura 17-Horas mês junho, fonte própria 
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Figura 18-Cartaz rota do javali, fonte própria 


