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Resumo 
 

 

O desenvolvimento deste trabalho tem como base a apreciação geral do 

período de estagio realizado no Bioparque, que se encontra localizado em 

Carvalhais- S. Pedro do Sul, no período de 15 de março a 9 de junho de 2017 num 

total de 750 horas. 

Durante o estágio realizei muitas tarefas, preparação do material e a sua 

manutenção, prestei auxilio aos monitores, mais por fim passei a cumprir com 

tarefas como se fosse um monitor, mas sempre com a supervisão dos restantes 

monitores, e até ajudei na formação dos restantes monitores que integraram a 

equipa mais tarde. 

Todos os objetivos estipulados pelo supervisor foram concretizados com 

sucesso pois o objetivo era fazer o estágio e preparar-nos para o mundo do trabalho 

como monitores de atividades de montanha. Fiquei assim com todas as 

competências adquiridas para o desenvolvimento das atividades permitindo aos 

clientes a execução das atividades com a maior comodidade e segurança. 

Assim sendo concluo que o estágio foi realizado com sucesso pois por fim foi-

me feita a proposta de ficar a trabalhar com um contrato de trabalho para o verão
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1. Introdução 

 

 No âmbito da frequência do Curso Técnico Superior Profissional em 

Desportos de Montanha, lecionado na Escola Superior de Educação, Comunicação 

e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, cabe a realização de um estagio no 

2ºsemestre do 2ºano, com a duração de 750 horas, que iniciou a 15 de março de 

2017 e finalizou a 9 de junho 2017(de acordo com o anexo 1). 

O estágio tem como objetivo aliar os diferentes componentes teóricos e os 

componentes práticos. O estágio devera ter uma componente de preparação para 

o mundo do trabalho. 

Perante os objetivos propostos escolhi fazer o meu estágio no “Bioparque”, 

em S. Pedro do Sul. Tomei a decisão de escolher este local de estágio por ter uma 

ligação direta com a tipologia do meu curso, por ser um local onde a natureza habita 

e pela importância que esta região tem para o turismo. 

No presente estágio o qual acabo de concluir, pude demonstrar e realizar 

tarefas tanto no setor de acolhimento e atendimento ao público, como no setor de 

desenvolvimento de atividades de carácter lúdico, sociocultural e de natureza. 

Na parte inicial do estágio tive um processo de adaptação que passou por 

observação e acompanhamento dos monitores para que ficasse a perceber como 

funcionava a instituição e como se desenvolviam as atividades. 

Após o período de adaptação comecei a ser mais autónoma e a fazer as 

tarefas diárias como qualquer outro funcionário. Passei por algumas dificuldades, 

mas consegui sempre dar a volta por cima. 

 Relativamente a estrutura do relatório de estágio, este surge organizado da 

seguinte forma: Numa primeira parte identifico as caraterísticas sumarias de S. 

Pedro do Sul, as características da instituição de estágio e os objetivos de estágio. 

Em seguida exponho as atividades realizadas no estágio e um pouco do que foi a 

realização do percurso de BTT. Por fim faço as minhas considerações e reflexões 

finais. 
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2.Caracterização 
 

2.1-Caracterização sumaria do concelho de S. Pedro do Sul 
 

 

 

 

 

                             

Figura 1-Brasão S. Pedro do Sul 

São Pedro do Sul é uma cidade portuguesa do Distrito de Viseu, região 

Centro e sub-região do Dão-Lafões e tem cerca de 3 600 habitantes. 

Encontrasse emoldurada pelos maciços das serras da Arada, Gralheira e S. 

Macário. 

É sede de um município com 348,68 km² de área e 16 851 habitantes e 

encontra-se subdividido em 14 freguesias.  

O concelho foi criado em 1836 pela divisão do antigo concelho de Lafões. 

S. Pedro do Sul foi distinguido como cidade a 12 de junho de 2009. 

 

O concelho de São Pedro do Sul está subdividido em 14 freguesias: 

 Bordonhos 

 Carvalhais e Candal 

 Figueiredo de Alva 

 Manhouce 

 Pindelo dos Milagres 

 Pinho 

 Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões 

 São Félix 

 São Martinho das Moitas e Covas do Rio 

 São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

 Serrazes 

 Sul 

 Valadares 

 Vila Maior 

 

 

 

Figura 2- Concelho de S. Pedro do Sul 
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2.2 Caracterização do local de estágio 
 

 

Bioparque- Parque Florestal do Pisão 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Logótipo do Bioparque 

O Bioparque é uma instituição que faz parte de uma empresa chamada 

CARCOREST situa-se na freguesia de Carvalhais mais precisamente na Serra 

da Arada e apresenta-se como um espaço eco lúdico, com mais de 100.000 m2.  

Tem uma componente estética de natureza organizada e também funções 

ecológicas, ao nível da conservação da flora local e regional como espaço de 

abrigo para diversas espécies de animais. 

O Bioparque apresenta atividades de deportos de aventura, percursos 

pedestres, 2 campos de areia para a prática de voleibol e futebol e jogos 

tradicionais. Para além destas atividades o parque tem uma piscina composta 

pelas águas da Serra da Arada. 

Durante o verão o parque tem à disposição a piscinas, esplanadas e 

serviços de bar. 

Ao longo da linha de água que atravessa o parque, 13 pequenos e rústicos 

moinhos de água inteiramente recuperados e a moer, recriam o ciclo de pão. 

O parque dispõe de zonas de alojamento como Bungalows, uma Casa de 

Montanha e zona de acampamento. 

A zona do parque de merendas dispõe de churrasqueiras onde se pode 

fazer um piquenique a qualquer altura do ano. 

Podemos acrescentar que o Bioparque é um espaço que se encontra 

constantemente em funcionamento, aberto ao público durante todo o ano e, 

nesta linha do tempo, uma oportunidade clara para que se possa conhecer e 

apreciar as suas quatro estações, podendo assim diferenciar os seus mais 

característicos aspetos naturais. 
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2.2.1 Receção do parque 

 

Este espaço apresenta-se como um espaço mais burocrático, onde se 

processão as reservas de alojamento e a marcação de atividades. A receção 

também se apresenta como uma primeira imagem para o cliente, sendo um 

espaço comodo e confortável onde dispõem de serviço de bar permanente. 

Figura 4- Receção 

 

2.2.2 Zona de campismo e caravanismo 

 

Cada vez mais existem pessoas que procuram um tipo de alojamento 

diferente do conceito habitual para passarem umas férias diferente. Não só pelos 

motivos socioeconómicos, mas também porque procuram uma experiência 

diferente seja em família ou com amigos. Aliando assim o convívio em família ou 

amigos ao espaço envolvente, procurando um tipo de natureza, lazer e até 

mesmo um tipo de deportos diferente (desportos de aventura). O Bioparque 

procura oferecer esses conceitos através do caravanismo e campismo. 

 

Figura 5- Zona de campismo e caravanismo 
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2.2.3 Alojamento Bioparque 

 

O Bioparque dispõe de espaços de alojamento para que os seus visitantes 

possam pernoitar. Tendo assim disponível quatro bungalows do tipo T1, com 

capacidade até quatro pessoas e uma casa da montanha do tipo T3, com 

capacidade até oito pessoas. 

 

Figura 6- Alojamento 

  

2.2.4 Espaços de Desporto e lazer 

 

Estes espaços são o maior atrativo do parque sendo muito requisitados 

durante o ano, tendo no verão uma maior procura. Os diversos atrativos levam 

a uma crescente procura ao nível turístico, nomeadamente os deportos de 

aventura, a piscina, o parque de merendas, os campos de areia e entre outros 

que podem ser usufruídos pelos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Desporto e lazer 
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3. Objetivos de trabalho 
 

 Para a realização da formação em contexto de trabalho, foram 

estabelecidos alguns objetivos que foram descriminados pelo supervisor no 

plano de estágio. Entretanto foram-nos colocadas mais metas a cumprir ao longo 

do estágio que não foram estabelecidas inicialmente. 

 

Objetivos Gerais: 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, bem como adquirir novos 

conhecimentos; 

 Desenvolver um percurso de Btt; 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as funções de um monitor de forma a por em pratica quando a 

realização de atividades; 

 

 Estimular a familiarização com o atendimento ao publico; 

 

 Concretizar a aprendizagem do processo de monitorização das atividades 

do parque;  

 

 Monitorizar as atividades realizadas no parque, montar o material e 

equipar os clientes devidamente; 

 

 Aprender como coordenar o tempo das atividades de acordo com o 

número de participantes; 

 

 Consolidar a manutenção do equipamento das atividades. 
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4. Metodologia 
 

Iniciação do estágio com a apresentação do parque e dos monitores que 

fazem parte do mesmo. Aprendizagem e conhecimento de como coordenar as 

atividades do parque, principalmente nas atividades de arvorismo, escalada e 

slide.  Na parte final monitorizávamos as atividades do parque em conjunto com 

a restante equipa. Coloquei em prática os ensinamentos durante 750 horas 

estipuladas para a realização do estágio. 

 

Dia a dia no Bioparque 

 O dia a dia no Bioparque começava as 9 horas da manhã, depois da noite 

passada num bungalow, que nos foi cedido para ficarmos alojados, e de pequeno 

almoço tomado encaminhávamo-nos todos os dias à receção do parque para ver 

o que era necessário fazer ao longo do dia. Em dia normal de atividades, 

começávamos por montar todo o material necessário para a atividade. Quando 

chegavam os clientes dávamos as boas vindas e começávamos a atividade. 

Perto das 12:30 horas almoçávamos na receção junto do resto da equipa. 

Passada a hora de almoço retomávamos as atividades e por fim, depois dos 

clientes terem feito todas as atividades desejadas, arrumávamos o material todo 

na arrecadação. Feitas as atividades retomávamos à receção do parque para 

ver o que era necessário fazer e ajudar a organizar as atividades para o dia 

seguinte. Por volta 19 horas retomávamos ao bungalow para tomarmos banho, 

jantar e descansar para o dia seguinte.  
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5. Tarefas realizadas diariamente 
 

5.1 Mês de Março 
 

Estágio realizado entre os dias 15 de março a 31 de março, a exceção dos dias 

26 e 27.  

Dia Nº de horas Tarefas Realizadas 
 

15 
 

10h 
 Visita ao parque, para conhecer o espaço e 

os trabalhadores. 

 Planificação dos dias de estagio. 

16 10h  Manutenção e limpeza do parque. 

 Breve apresentação do material a utilizar e 
como utilizar no arvorismo, relembrando os 
nós a utilizar. 

 
17 

 
10h 

 Limpeza e manutenção do parque. 

 Visita a bioquinta. 

 
18 

 
10h 

 Monitorização na atividade de tiro com arco e 
slide. 

 
19 

 
8h 

 Ajuda na coordenação da visita aos moinhos 
com um grupo. 

 
20 

 
10h 

 Auxilio na limpeza e manutenção do parque 

 
21 

 
10h 

 Conhecimento e manutenção do percurso 
sensações. 

 Visita aos moinhos e ao parque com um 
grupo de idosos. 

 
22 

 
10h 

 Planeamento das atividades da semana 
seguinte. 

 
23 

 
10h 

 Reunião e debate com a restante equipa para 
o planeamento das atividades. 

 
24 

 
10h 

 Receção do parque. 

 
25 

 
10h 

 Supervisão dos bungalows. 

 
28 

 
10h 

 Montagem da parede artificial de escalada. 

 
29 

 
10h 

 Continuação da montagem da parede de 
escalada. 

 Manutenção da gruta do percurso sensações. 

 
30 

 
10h 

 Organização do percurso sensações. 

 Montagem de ideias para a organização das 
atividades do percurso sensações. 

 
31 

 
10h 

 Organização e criação de um jogo para 
realizar com crianças. 
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5.2 Mês de Abril 
 

Estágio realizado entre os dias 1 de abril a 30 de abril, a exceção dos dias 8,9, 

25 e 26. 

Dia Nº de horas Tarefas Realizadas 

1 10h  Gestão da receção do parque. 

2 10h  Gestão da receção do parque. 

 
3 

 
10h 

 Criação de um jogo com o intuito de fazer despertar 
o sentido do olfato. 

 Seleção de perguntas a fazer nos jogos do percurso 
sensações. 

 
 

4 

 
 

10h 

 Noções de como se realiza a atividade de escalada 
no parque. 

 Limpeza do campo de futebol. 

 Invenção de outro jogo para o percurso 
sensações(roda magica). 

 
5 

 
10h 

 Marcação do campo de voleibol e de futebol. 

 Visita a bioquinta com crianças. 

 Peddy paper com um grupo. 

 Tiro com arco. 

 
 

6 

 
 

10h 

 Montagem do travão do slide. 

 Noções de como desenrola a atividade de 
arvorismo. 

 Monitorização da atividade de arvorismo. 

 Slide. 

 
7 

 
10h 

 Montagem do material de arvorismo e escalada. 

 Monitorização da atividade de arvorismo, tiro com 
arco e escalada. 

 Visita a bioquinta com crianças. 

 
 

10 

 
 

10h 

 Montagem do material de arvorismo. 

 Monitorização de arvorismo e arvorismo júnior. 

 Monitorização da atividade de canoagem no rio 
Vouga. 

 
11 

 
10h 

 Montagem do material para o slide. 

 Atividade de slide com 25 pessoas. 

 Tiro co arco. 

 
12 

 
10h 

 Montagem do equipamento de arvorismo. 

 Arvorismo e arvorismo júnior. 

 Caça ao tesouro. 

 
13 

 
10h 

 Limpeza e manutenção do parque. 

 Atividade de canoagem no rio Vouga. 

14 10h  Manutenção e limpeza do parque. 
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15 

 
10h 

 Receção do parque. 

 Visita a bioquinta com alguns escuteiros. 

 
16 

 
8h 

 Receção do parque. 

 Limpeza e manutenção do parque. 

17 10h  Limpeza e manutenção do parque. 

 
18 

 
10h 

 Retoques finais no percurso secações. 

 Remodelação e pintura dos objetos relativos aos 
jogos do percurso sensações. 

 
19 

 
10h 

 Organização das perguntas a realizar no percurso 
sensações. 

 Fim da preparação o percurso. 

 
 

20 

 
 

10h 

 Distribuição das perguntas do peddy paper pelo 
parque e moinhos. 

 Montagem do material de arvorismo. 

 Atividade de arvorismo com 130 pessoas. 

21 10h  Montagem do equipamento de arvorismo. 

 Atividade de arborismo com 75 pessoas. 

22 10h  Distribuição das perguntas para o peddy paper. 

 Atividade de arvorismo e arvorismo júnior. 

 Peddy paper. 

23 8h  Percurso sensações com 22 escuteiros. 

 Slide 

 Percurso sensações com mais dois grupos. 

24 10h  Atividades de arvorismo, escalada e percurso 
sensações com 140 pessoas. 

27 10h  Receção do parque. 

 Inicio do projeto para o percurso de Btt. 

28 10h  Levantamento de percursos para a realização de 
Btt. 

29 10h  Gestão da receção do parque. 

30 8h  Receção do parque. 
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5.3 Mês de Maio 
 

Estágio realizado entre o dia 1 de maio a 31 de maio, a exceção dos dias 

6,7,20,21.  

Dia Nº de 
horas 

Tarefas realizadas 

 
1 

 
10h 

 Visita aos moinhos com 30 pessoas. 

 Tiro com arco, jogo da lata e jogos tradicionais. 

 
2 

 
10h 

 Marcação do percurso de BTT virtualmente. 

 Receção do parque. 

 
3 

 
10h 

 Limpeza e manutenção do parque. 

 Receção do parque. 

 Realização de um molde para a marcação da 
sinalização de Btt. 

4  
10h 

 Receção do parque. 

 Limpeza e manutenção do parque. 

5 10h  Receção do parque. 

 
8 

 
10h 

 Limpeza e manutenção do parque. 

 Receção do parque. 

9 10h  Receção do parque. 

10 10h  Receção do parque. 

 
11 

 
10h 

 Receção do parque. 

 Planeamento das atividades. 

12 10h  Receção do parque. 

 
13 

 
10h 

 Arvorismo. 

 Escalada na parede artificial. 

 Visita à Bioquinta. 

14 10h  Receção do parque. 

15 10h  Receção do parque. 

16 10h  Manutenção das bicicletas de BTT. 

 
17 

 
10h 

 Organização de jogos de estafetas para realizar 
com um grupo de crianças. 

 
18 

 
10h 

 Manutenção do slide do arvorismo. 

 Limpeza da piscina. 

 
19 

 
10h 

 Manutenção do percurso sensações. 

 Formação entre trabalhadores e estagiários a 
cerca do funcionamento do arvorismo. 

 
22 

 
10h 

 Montagem do travão do slide, 

 Atividade de slide. 

 Colocação das grelhas da picina. 

23 10h  Visita a bioquinta. 

 Limpeza e manutenção das piscinas. 
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24 

 
10h 

 Formação entre equipa em relação ao tiro com 
arco e percurso sensações. 

 
25 

 
10h 

 Manutenção das escadas do escorrega de piscina. 

26 10h  Receção do parque. 

 
27 

 
10h 

 Montagem e descida do rapel. 

 Slide. 

 Visita aos moinhos. 

 
28 

 
8h 

 Tiro com arco. 

  Visita aos moinhos. 

29 10h  Reconhecimento do percurso das rãs. 

 
30 

 

10h 
 Atividade de arvorismo. 
 Atividade de slide. 

 
31 

 
10h 

 Marcação de um percurso de Btt pelo parque para 
crianças de 10 anos. 

 

 

 

 

5.4 Mês de Junho 

 

Estágio realizado entre os dias 1 de junho a 9 de junho.  

 
1 

 
10h 

 Tiro com arco (70 crianças). 

 Avorismo (70 crianças). 

 Btt pelo parque (70 crianças). 

 
2 

 
10h 

 Percurso das rãs (caminhada com 70 crianças). 

 Slide (70 crianças). 

 Escalada (70 crianças). 

3 10h  Atividades de arvorismo, slide e escalada. 

4 6h  Receção do parque. 

5 10h  Limpeza e manutenção do parque. 

 
6 

 
10h 

 Formação entre equipa para dar a conhecer o 
funcionamento do arvorismo aos novos 
monitores do Bioparque. 

7 10h  Limpeza e manutenção do parque. 

8 10h  Organização das atividades do dia seguinte. 

 
9 

 
8h 

 Arvorismo. 

 Escalada. 
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6. Atividades desenvolvidas 
 

 Inicialmente o estágio foi feito com base no acompanhamento e auxilio 

aos monitores nas atividades para que houvesse uma melhor adaptação da 

nossa parte. Colocávamos o material ao cliente e observamos os restantes 

monitores de como incentivar os clientes a perder os seus medos. 

 Depois da adaptação feita e integradas na equipa, já monitorizávamos as 

atividades, acompanhávamos os clientes com mais dificuldades e fornecíamos 

informações sobre o parque. 

 Na parte final do nosso estágio já preparávamos tudo o que era 

necessário para a atividade antes de começar sem qualquer ajuda. Ajudamos 

também a ensinar o funcionamento das atividades e do material a novos 

estagiários que integraram a equipa mais tarde. 

 Os desportos de aventura desenvolvidos no parque florestal do pisão tem 

como função proporcionar aos seus praticantes uma vivencia da natureza 

tirando-os das suas rotinas diárias e virem a descobrir um desporto algo diferente 

do habitual. 

 

 

 

 

Atividade Nº de horas População 

Arvorismo 250 horas Crianças/jovens/adultos 

Slide 73 horas Jovens/adultos 

Escalada 85 horas Crianças/ jovens 

Canoagem 15 horas Jovens/ adultos 

Jogos tradicionais 6 horas Crianças/ jovens 

Btt 13 horas Jovens 

Tiro com arco 25 horas Crianças/jovens/adultos 

Percurso sensações 20 horas Crianças/ jovens 

Peddy paper/ caça ao 
tesouro 

18 horas Crianças/ jovens 

Visita guiada aos moinhos 16 horas Idosos 

Visita a Bioquinta 15 horas Crianças 

Percurso de Btt 25 horas ----------------------------------- 

Preparação do material 49 horas ----------------------------------- 

Serviço de receção 75 horas ----------------------------------- 

Limpeza e manutenção  65 horas ----------------------------------- 



 
14 

Revisão Literária 
 

 

Arvorismo: 

O Arborismo é uma atividade que consiste na passagem sequencial de 

obstáculos entre plataformas posicionadas nas copas das árvores, pontes 

suspensas, cordas, redes, túneis de árvore para árvore, terminando sempre num 

slide. 

 (Retirado e adaptado de http://adventurepark.pt) 

 

 

Slide: 

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

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

de uma roldana. Trata-se de uma descida rápida, onde o praticante desliza pelo 

cabo com declive. Este, é um desporto que implica movimentos rápidos que 

transmitem sensações fortes. 

( Retirado e adaptado de http://desportoradical00.blogspot.pt) 

 

 

Escalada:  

A escalada pode ser definida como uma progressão num terreno rochoso, 

nevado, gelado ou misto, de inclinação acentuada, na vertical, em subprumo ou 

mesmo em tecto, usando os pés e as mãos e geralmente também material de 

segurança e/ou de progressão. 

(Retirado e adaptado de http://www.cmarrabida.org) 

 

 

Canoagem: 

A canoagem é uma modalidade olímpica que consiste em descer rios, 

geralmente com rápidos e pratica-se numa canoa ou caiaque, de forma individual 

ou por equipas. É necessário remar para levar a canoa a bom porto, ou seja, ao 

fim do percurso.  

 

 

http://adventurepark.pt/
http://desportoradical00.blogspot.pt/
http://www.cmarrabida.org/
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Jogos tradicionais: 

 

Os jogos tradicionais são marcas da atividade física de uma sociedade ou 

um grupo social. São realizados pelos seus praticantes a partir do repertório dos 

mais velhos, transmitido de forma predominantemente de geração em geração 

e adaptam-se às características do local de prática. 

(Retirado e adaptado de http://www2.fcsh.unl.pt) 

 

 

Btt: 

O BTT é conhecido como a bicicleta todo o terreno ou bicicleta de 

montanha é uma forma de obter horas de diversão e de adrenalina total. Trata-

se de um desporto aventura, no qual o objetivo principal é transpor vários tipos 

de percursos com diversas irregularidades e obstáculos. 

(Retirado e adaptado de http://pedalada.com) 

 

 

Tiro co arco: 

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. 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 auto estima, 

empenho e concentração. 

(Retirado e adaptado de http://www.fpta.pt) 

 

 

Percurso Sensações: 

 O percurso sensações possui uma forte componente pedagógica, 

pretendendo acima de tudo despertar os 5 sentidos através do contacto direto 

com a natureza.  

(Retirado e adaptado de http://www.bioparque.org) 

 

 

http://www2.fcsh.unl.pt/
http://recifes.com/
http://pedalada.com/
http://www.bioparque.org/
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Peddy Paper/ caça ao tesouro: 

Peddy paper é um jogo por equipas, direcionado para organizações ou 

pessoas individuais que assenta no objetivo de cumprir um determinado 

percurso pedestre que se descobre através da leitura e descodificação de 

enigmas.  

O jogo foi pensado com o objetivo de proporcionar um momento ativo e 

simultaneamente cultural de forma leve e descontraída. 

(Retirado e adaptado de http://www.montesevales.com) 

 Caça ao tesouro é uma brincadeira feita com crianças de forma 

misteriosa, lúdica e educativa, com o objetivo de encontrar algo que esta 

escondido. 

 

 

Visitas guiadas: 

 Visita guiada é a visita organizada por profissionais e acompanhada por 

pessoal técnico de modo a dar a conhecer algo ou um determinado local. 

(Retirado e adaptado de http://cvc.instituto-camoes.pt) 

 

 

Perparação do material: 

 Preparação do material é o nome que se dá a preparação de tudo o que 

é necessário para a realização da atividade.  

 

 

Serviço de receção: 

É um serviço admirativo que tem como objetivo o atendimento ao publico, 

atender telefonemas e responder a correspondência, revelasse um cargo de 

muita importância ao nível da comunicação e da imagem. A receção é a “cara” 

do espaço pois é o primeiro contacto que o cliente tem do determinado local. 

 

Limpeza e manutenção: 

A limpeza é o nome que se dá a higienização dos espaços. Manutenção 

é a verificação e reparo dos espaços e dos equipamentos.  
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6.1 Arvorismo 
 

A atividade de arvorismo consiste na travessia entra cabos de aço fixados 

nas árvores a vários metros de altura. É constituído por vários obstáculos 

diferentes e tem como objetivo a passagem de plataforma em plataforma. Os 

obstáculos são entre os quais escalada, paralelas, himalaias, pontes, redes e 

slide. Esta atividade engloba a utilização de vários materiais como: Arnês, 

mosquetões, capacete, fitas, “a peça” (peça que permite a passagem do cliente 

de plataforma em plataforma sem ter que retirar a sua segurança) e algum 

material complementar tal como cordas e roldanas. 

                        

Figura 8- Material de Arvorismo 

 

Passos realizados na atividade: 

 Montagem do material necessário antes da chegada do cliente; 

 Introdução dada ao cliente e colocação do EPI; 

 Colocação da corda para a subida do cliente até a primeira plataforma; 

 Na primeira plataforma coloca-se o material do cliente no cabo de aço que 

ira guiar até ao final do percurso; 

 Quando chega a última plataforma é colocado no cliente as roldanas que 

para a descida em slide. 

 Depois de realizada a atividades é desmontado o material do cliente. 

 

 

 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o cliente, fazer a 

segurança do cliente e arrumar o material. 
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Figura 9- Arvorismo 

 

 

6.2 Slide(Bioslide) 
 

 O slide é uma atividade de aventura praticado a seu aberto, é constituído 

por um cabo de aço aéreo e é suportado por dois pontos fixos. Esses dois pontos 

têm que estar em tensão. O material necessário e utilizado pelo parque são o 

arnês, o capacete, as fitas, os mosquetões, e as roldanas. 
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Figura 10- Material de Slide 

 Antes da chegada do cliente é sempre montado o material necessário, o 

individual (o arnês com as fitas e mosquetões e um sistema constituído por duas 

roldanas e uma expresso) e para além disso é montado um sistema de travagem 

no ponto final da chegada do slide. Depois da chegada do cliente é lhe montado 

o equipamento e segue para o ponto de lançamento que fica a alguns metros. 

Quando chegam ao ponto de lançamento é montado o sistema de roldanas que 

faz com que o cliente deslize com uma sensação de leveza sem exigir qualquer 

esforço físico. 

A palavra Bioslide é uma palavra criada para definir a atividade 

encontrada neste espaço, encontra-se situado sobre as piscinas do Bioparque e 

tem um comprimento de cerca de 180 metros. Esta viagem através do slide 

proporciona uma vista magnifica sobre a paisagem envolvente. 

 

Tarefas realizas: preparação do material, equipar o cliente, fazer a 

segurança do cliente e arrumar o material. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11- Slide 
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6.3 Escalada e Rappel 
 

A escalada e o rapel são o contrario uma da outra pois na escalada o 

individuo sobe e no rapel desce. O principal objetivo é subir e descer paredes 

verticais e/ ou suspenso, o praticante tem que adotar uma determinada posição 

em subida (utilização de três membros em apoio simultâneo, duas pernas e um 

braço ou uma perna e dois braços) e outra posição em descida (os pés fixos na 

parede, as pernas esticadas, o rabo inclinado para trás e o corpo paralelo a 

parede). O praticante terá sempre uma corda de segurança e outro material 

essencial (o arnês, o capacete, os mosquetões, o oito e o grigri). 

Figura 12- Material de Escalada 

 Inicialmente na atividade de escalada é montada a corda de segurança 

em cima junto a parede com as duas expressos e numa ponta o nó de oito com 

um mosquetão (que será colocado ao cliente) e do outro lado o grigri (será 

colocado no monitor que faz a segurança). No rapel é feita uma montagem com 

cordas e fitas sendo os pontos de apoio da corda da descida e na corda é feito 

um nó de oito com um mosquetão (irá ser colocado no cliente) e mais acima na 

corda é colocado o oito para que possa deslizar na corda prosseguindo-se a 

descida. 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o cliente, fazer a segurança 

do cliente e arrumar o material. 

 

 

 

 

 

    

 

                                                         
Figura 13-    Escalada 
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6.4 Canoagem 
 

Aproveitado os recursos naturais que a natureza nos dá podemos aliar 

todo o meio envolvente a pratica de atividade física. Assim sendo o Bioparque 

promove alguns passeios de caiaque pelo Rio Vouga. Sendo assim com esta 

atividade náutica os praticantes podem desfrutar de toda a natureza envolvente. 

A atividades de canoagem através do Bioparque é praticada junto as termas de 

S. Pedro do Sul. 

 

Tarefas realizadas: Preparação do material, acompanhamento do cliente na 

atividade e arrumar o material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14- Canoagem 
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6.5 Jogos tradicionais 
  

 Estes jogos têm como finalidade aproximar os visitantes do parque as 

atividades criadas por gerações passadas para ocupar os tempos livres. A 

medida que o tempo passa estas praticas são esquecidas pelas gerações mais 

recentes, pois agora existem modernidades que em outros tempos eram 

impensáveis. Deste modo o parque tem ao dispor os seguintes jogos: Andas, 

salto a corda, malhas, jogo da lata; entre outros. 

Tarefas Realizadas: Verificação do material. 

 

 

 

6.6 BTT 
  

 BTT é o termo utlizado para caracterizar as Bicicletas Todo o Terreno, 

este desporto é praticado em terrenos acidentados e/ou de terra batida. Esta 

modalidades no parque por norma é feita com crianças, por isso é feito um 

pequeno percurso pelo Bioparque com dois monitores um a frente do grupo e 

outro atrás para garantir a segurança dos praticantes. 

 

Tarefas realizadas: Preparação das bicicletas e capacetes, acompanhamento 

do grupo. 

 

 

Figura 15-BTT(Bicicletas Todo o Terreno) 
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6.7 Tiro com arco 
 

 Tiro com arco é uma atividade que requer alguma atenção e cuidado pois 

as flechas utilizadas podem ferir e até causar a morte. Esta atividade 

desenvolvida no Bioparque tem carater exclusivamente desportivo para 

iniciantes ao experiente. A finalidade deste deporto é acertar mais no centro 

possível do alvo, o material que se utiliza é um arco, as flechas e o alvo. O 

atirador tem que manter uma determinada postura pois influencia a direção com 

que é lançada a flecha (um pé mais a frente que o outro e braços a altura dos 

ombros. 

 

Tarefas realizadas: Preparação do material, dar instruções ao cliente arrumar o 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Tiro com arco 

 

6.8 Percurso sensações  
 

O percurso sensações carateriza-se como uma atividade fortemente 

pedagógica, pretende despertar quatro sentidos (tato, olfato, visão e audição). 

Para alem da componente pedagógica, este percurso faz um aproveitamento de 

recursos, fazendo os participantes terem um contacto diferente com a natureza. 

Inicialmente no percurso há uma passagem por uma mina (antiga mina de água) 

onde vão ouvir os sons da natureza e animais, em seguida vão para um jardim 

e descalços passam por varias superfícies, estimulando assim a reflexologia dos 

pés. Por ultimo tem mais quatro desafios, “o puzzle” (puzzle feito de um troco de 

árvore), “o gira e responde” (roda com várias cores e cada cor corresponde a 

uma categoria com perguntas), “vê com as mãos” (caixa com vários 

compartimentos e cada um tem uma coisa diferente, com o objetivo de 
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descobrirem o que contem através do tato), “quem sou eu?” (caixas com ervas 

aromática, o objetivo é descobrir pelo cheiro o nome da erva aromática). 

 

Tarefas realizadas: Acompanhamento do grupo durante a atividade. 

 

Figura 17- Percurso sensações 

 

 

6.9 Peddy Paper e Caça ao Tesouro 
  

 O peddy paper e o caça ao tesouro pode ser feito de duas formas com 

perguntas a cerca do Bioparque e/ ou a cerca da região ou então pode ser 

personalizado com perguntas a escolha dos participantes. O Caça ou tesouro 

propõem ao participante a descoberta do “tesouro”. O peddy paper tem como 

objetivo acertar na reposta das perguntas no menor tempo possível. 

 

Tarefas realizadas: Dar instruções de como realizar a atividade. 
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6.10 Visita guiada aos moinhos 
 

 Junto a estrada de acesso ao Bioparque encontram-se um conjunto de 13 

moinhos ao longo de uma linha de água. São constituídos por uma caraterística 

em comum todos eles têm levadas em aquedutos, demonstrando assim a 

extraordinária arte de trabalhar a pedra. Estes moinhos recriam o antigo ciclo do 

fabrico do pão que passava pela moagem da farinha à confeção da broa.  

 As visitas aos moinhos são um evento mais cultural, que leva a que as 

pessoas conheçam como se processava a moagem da farinha. Os moinhos de 

água são um dos grandes atrativos do parque florestal do pisão. 

Tarefas realizadas: Visita guiada aos moinhos 

 

 

Figura 18- Visita aos moinhos 

6.11 Visita à Bioquinta 
 

 A Bioquita é uma parte do parque que tem alguns animais e que recebe 

algumas visitas de escolas de crianças mais pequenas dos quais jardins de 

infância.  

 

 

 

 

Figura 19-Visita a Bioquinta 
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6.12 Percurso de Btt realizado em parceria com a colega de 

estágio 
 

 O objetivo da realização deste percurso foi com o intuito de no futuro o 

Bioparque possa realizar o mesmo com clientes adultos pois é um percurso com 

alguma dificuldade. 

O percurso apesar de não ser muito grande (cerca de 6,5Km) apresenta-

se com alguma dificuldade pois tem uma subida violenta e uma descida com 

alguma inclinação e muitas pedras soltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Figura 20- Percurso de Btt 
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6.13 Preparação do material 
 

Sempre que se ia realizar uma atividade o material era preparado antes 

da chegada do cliente, assim o cliente não teria de esperar para realizar a 

atividade. 

 

6.14 Serviço de receção 
 

  Por vezes as condições meteorológicas não eram as mais adequadas 

para a realização de atividades por isso ajudávamos na gestão da receção, 

sempre que estava mau tempo e sempre que era necessário substituir os 

colegas que trabalhavam nesse mesmo posto tomávamos a iniciativa de ajudar 

como equipa que eramos. 

 

6.15 Limpeza e manutenção das instalações 
 

Sendo um trabalho que exigia trabalho de equipa sempre que era 

necessário e que não havia atividades fazíamos a manutenção dos vários 

espaços do parque. 
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8. Reflexão final 
 

 

 Este período de tempo de 750 horas de estágio foi sem duvida uma das 

batalhas mais difíceis da minha vida, pois estava muito longe de casa. Tive a 

sorte de poder ir estagiar com uma colega e assim apoiamo-nos uma a outra. 

Mas sem duvida que foi uma experiência muito gratificante e que mais aprendi 

profissionalmente e pessoalmente. 

 Para além de ter conseguido aprender e pôr em pratica o conhecimento 

adquirido no curso também tive que saber trabalhar em equipa, o que por vezes 

não é fácil, pois cada um tem um feitio diferente. 

 Poder aliar a minha área de trabalho ao disfrutar de todo o meio ambiente 

envolvente foi um dos fatores mais importantes e gratificantes da minha 

passagem pelo Bioparque. 

 Neste estágio passamos por todos os postos de trabalho tendo 

conseguido ver o quão é importante o trabalho de cada um, desde da 

manutenção, a receção do parque, a monitorização das atividades nos diferentes 

postos.   

Sem dúvida que toda aprendizagem adquirida nas unidades curriculares 

foram uma mais valia para a integração na equipa. O estágio também se 

demonstrou uma fonte de aprendizagem pois uma das coisas que mais aprendi 

e que mais trabalhei foi no arvorismo, nesta modalidade nunca tinha trabalhado 

então tive que aprender tudo de início, à exceção do material. 

Na parte final do estágio já me sentia à vontade para trabalhar em 

qualquer ponto nas atividades sempre com atenção na segurança do cliente e 

na nossa própria segurança. Entretanto já conseguia ajudar os monitores a 

explicar o funcionamento das atividades aos novos colaboradores do Bioparque 

que chegaram mais tarde. 

Consegui concretizar os principais objetivos de trabalho tais como: 

desenvolver um percurso de Btt, aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, 

monitorizar as atividades do parque e conhecer o mundo do trabalho tal como 

ele é. 

Depois de passar por algumas dificuldades, consegui dar a volta por cima, 

pois tive que me adaptar ao local e estar muito tempo longe da família. 

Das coisas mais importantes que me levaram a fazer e concluir o estágio 

com sucesso foi a frequência das unidades curriculares do curso pois revelaram-

se muito importantes para a execução de todas as tarefas. Sem por de parte 

nenhuma unidade curricular houve algumas que se demonstraram mais 

importantes do que as outras tais como: Manobras com cordas, Btt(Bicicletas 

todo o terreno), Escalada, Canoagem, Prevenção e gestão de riscos e jogos 
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dinâmicos de grupo. Mas de alguma forma ou de outras todas se revelaram 

importantes para a minha formação no contexto do trabalho.  

Para alem dos conhecimentos já adquiridos na frequência das unidades 

curriculares o estágio levo-me a adquirir conhecimentos na área da 

comunicação, receção, na atividade de arvorismo (na qual eu não conhecia) e 

no trabalho em equipa. 

Considero-me realizada com este estágio pois consegui realiza-lo com 

todo o sucesso. Para completar consegui um emprego de verão no Bioparque 

como monitora de atividades. 

Para finalizar aconselho sem duvida nenhuma a escolha do Bioparque 

como uma instituição de futuros estágios, pois foi-nos disponibilizada a dormida, 

revelou-se uma boa oportunidade de um futuro emprego, o meio envolvente é 

das coisas mais espetaculares para se viver e sem duvida que as pessoas são 

muito prestativas e acolhedoras sempre prontas a ajudar. 
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Anexo 1 
 

 

 

Convenção de estágio 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 

Anexo 2 
 

 

Mapa do Bioparque 
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Anexo 3 
 

PR- Percurso Pedestre da Cárcoda 

Percurso com ponto de passagem no Bioparque 
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