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Plano de Estágio 

 

O Plano de Estágio apresentado foi elaborado pelo estagiário com a colaboração do 

Orientador de estágio, Prof. Pedro Oliveira coordenador geral da Múltipla Escolha. 

Apesar da empresa Múltipla Escolha oferecer um vasto leque de escolhas, os meus 

objetivos direcionam-se para: 

 A realização de todo o tipo de atividades de Desporto e Desporto 

Radical/Aventura; 

 Desenvolver as minhas capacidades de trabalhar em equipa; 

 Preparar-me para o mercado de trabalho e desenvolver o meu nível de 

profissionalismo; 

 Aplicar todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no curso. 

Foi feito também um pequeno resumo da descrição das atividades que iam decorrer, em 

que as minhas funções seriam: 

 Integração na empresa; 

 Adaptar-me aos métodos de trabalho propostos pela empresa, bem como ao seu 

nível de organização; 

 Organização e preparação de atividades em termos operacionais e logísticos; 

 Organização e preparação a arrumação do material; 

 Participação nas atividades realizadas ao longo do ano letivo; 

 Participação em iniciativas de promoção; 

 Participação em programas especiais, como as férias de Natal e Páscoa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da disciplina de estágio curricular do curso 

de Desporto lecionado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

pertencente ao Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio na visão de Pimenta (1997) são as atividades que os alunos deverão realizar 

durante o seu curso de formação, junto ao futuro campo de trabalho. O meu estágio 

decorreu na empresa Múltipla Escolha, no período compreendido entre 13 de Outubro 

de 2011 e 3 de Junho de 2012, com uma carga horária semanal de 14 horas 

aproximadamente. 

A escolha da empresa Múltipla Escolha para estagiar deveu-se a múltiplos fatores, uns 

ligados à empresa em si, equipa jovem com uma oferta de atividades desportivas 

variadas, muitas das quais outdoor, as que mais me atraem. Outro fator foi a sua 

localização (Porto), cidade onde nasci e resido. 

O meu objetivo para este estágio é adquirir conhecimentos e experienciar vivências 

práticas em diferentes atividades físicas, nomeadamente as de ar livre, para poder atuar 

com competência e segurança num futuro próximo, em termos profissionais. 

Segundo Camargo Corrêa (1996) um relatório é um conjunto de informações utilizado 

para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, 

projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. O meu 

relatório surge como suporte teórico do estágio, pois está organizado de forma a 

identificar e contextualizar a empresa onde decorreu o estágio, relatar de forma 

aprofundada o estágio propriamente dito, a minha integração, as atividades por mim 

desenvolvidas e por fim fazer uma consideração final sobre a realização deste estágio. 
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Assim, é constituído por uma introdução, duas partes e uma conclusão. A introdução faz 

uma descrição geral daquilo que foi abordado no relatório. A primeira parte identifica, 

caracteriza e contextualiza a empresa onde decorreu o estágio. A segunda parte relata de 

forma aprofundada as atividades desenvolvidas e realizadas durante o estágio. Por fim a 

conclusão é feita uma análise e uma avaliação geral do estágio.              
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Parte 1 – Caracterização da Empresa Múltipla Escolha 

 

1.1 – Localização 

A empresa Múltipla Escolha localiza-se na Travessa de Salgueiros nº 59, na cidade do 

Porto. A cidade invicta é a metrópole da região norte, constituída pelos municípios 

adjacentes que formam entre si um único aglomerado urbano, conta com cerca de 

1.286.276 (2011) habitantes o que a torna maior do noroeste peninsular e a segunda 

maior de Portugal, após a grande Lisboa. 

Santo Ildefonso é uma freguesia do concelho do Porto que se situa bem no centro da 

cidade com 9029 habitantes (2011). Foi nesta freguesia que nasci e resido e por 

conseguinte foi onde tive a oportunidade de estagiar.  

 

                   

                           Fig. 1 – Vista da fachada exterior da empresa Múltipla Escolha 

                           (Fonte: Google Maps 3D) 
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1.2 – História 

 

A empresa Múltipla Escolha surge em 2006 como um centro de estudos e de 

explicações, embora mais tarde se tenha direcionado para a oferta de atividades extra--

curriculares que representam, atualmente, a sua principal atividade.  

A vertente “Escolha Desporto e Saúde” é dirigido às atividades extracurriculares que 

são: Educação Física, Inglês, Capoeira, Karaté, Música, Expressão Dramática, Dança 

entre outras. Os restantes clientes da empresa são essencialmente infantários, creches e 

ATL, uma vez que estas atividades se dirigem sobretudo a crianças dos 2 aos 10 anos, 

ou seja, creche, até aos 2 anos, infantário, dos 3 aos 5 anos, e ATL, dos 6 aos 10 anos.   

Neste departamento existem ainda atividades desportivas dirigidas à 3ª idade. 

Paralelamente a empresa organiza campos de férias (Natal, Páscoa e Verão) dentro da 

vertente “Escolha Ser Feliz”. A duração dos campos de férias pode variar entre 3 dias 

ou uma a duas semanas (consoante a opção e a necessidade das instituições, bem como 

a sua capacidade financeira). As atividades oferecidas são entre várias, e de acordo com 

a idade a que se destinam, paintball, dia radical, insufláveis, praia, piscina, etc. 

Ainda neste departamento o Múltipla Escolha organiza atividades e fins-de-semana 

radicais que se destinam às crianças em geral, bem como jovens e adultos. O período 

em que esta área regista mais atividade é principalmente entre os meses de Abril a 

Setembro. 

O Múltipla Escolha tem ainda um centro de estudos, dentro do departamento “Escolher 

Saber Mais” que se dedica ao apoio, ao estudo e a explicações individuais. Esta área 

foi relançada em 2010, pelo que se encontra ainda em crescimento e evolução. 
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1.3 – Objetivos da empresa Múltipla Escolha 

   A Empresa Múltipla Escolha aborda 3 grandes áreas de intervenção que permitem 

oferecer um vasto leque de escolhas. Estas áreas abrangem o desporto e saúde, a 

realização pessoal e o conhecimento. Múltipla Escolha é uma empresa atenta e 

preocupada com estas áreas de intervenção. A promoção da atividade física e do 

desporto junto dos mais jovens e dos adultos é vista como uma possibilidade emergente 

de negócio com vantagens para todas as partes, com particular incidência nos jovens e 

nas instituições que a si se associem no sentido de oferecerem um produto: 

 Muito procurado 

 Socialmente bem aceite 

 Resultados positivos 

 Altamente rentável 

 

1.4 – Objetivos Pessoais 

Pretendo com este estágio realizar o maior número possível de atividades de desporto, 

desporto aventura e radical que me possam proporcionar experiências e conhecimentos, 

desenvolvendo assim o meu nível de profissionalismo. 

Aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do meu Curso 

criando assim um espaço de transição entre a vida estudantil e a vida profissional. 

Desenvolver com este estágio habilidades, hábitos e atitudes que fossem a base da 

minha emancipação e autonomia. 
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1.5 – Espaços 

A nível de espaços próprios a empresa tem um escritório onde se situam igualmente as 

salas de estudo. 

Os restantes espaços de atividades dividem-se em residenciais e não residenciais, isto é, 

a realização das atividades tanto poderá ser feita na própria instituição contratante (se as 

condições forem adequadas) ou fora, em contexto de Natureza (praia, campo), ou em 

instalações desportivas/multiusos (piscina, ginásios, recintos).  

 

1.6 – Estrutura / Organização 

No organograma seguinte (Fig. 3) é possível observar a estrutura  da empresa de acordo 

com os níveis de responsabilidade. É de salientar que nesta empresa existem 

colaboradores que desempenham várias funções dentro da mesma. 

O caso dos monitores (grupo onde o estagiário se insere) responde diretamente ao Sr. 

Tiago Veloso, responsável pelo grupo do “Departamento Escolha Desporto e Saúde”, e 

ao Dr. João Magalhães, responsável pelo grupo do “Departamento Escolha Ser Feliz”. 
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                     Fig. 2 – Organograma da empresa 

                     (Fonte:  www.multiplaescolha.net) 

 

 

 

1.7 – Política de comunicação e marketing 

Para divulgar todos os serviços da empresa, existe o seguinte site: 

www.multiplaescolha.net. O contacto telefónico com possíveis clientes é utilizado 

igualmente como forma de dar a conhecer a empresa assim como os seus serviços. 

 

 

 

 

 

http://www.multiplaescolha.net/
http://www.multiplaescolha.net/
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1.8 – Revisão da Literatura 

 

1.8.1 – Aula de Educação Física (Crianças) 

Conjunto de atividades físicas que entre outros tem por objetivos principais a Expressão 

Física e o Desenvolvimento Motor, neste caso infantil. O Desporto, vem disputar a 

ocupação do tempo de ócio ativo, que se tornou numa necessidade, sobretudo para as 

camadas jovens (Tojeira, 1992). 

 

1.8.2 – Escalada 

Escalada é uma atividade que consiste na progressão quadrúpede sobre um plano 

que tende para a vertical, Chumbinho (1996). 

Escalada em Top rope 

A via natural de escalada tinha cerca de 40 metros. Suspendemos o meio da corda no 

topo de um penedo (top rope), através das sangles. Numa ponta encordoasse o escalador 

e, na outra, o monitor coloca a corda no dispositivo de segurança (Oito ou Grigri). A 

escalada faz-se como que em suspensão. Se o monitor puxar a corda com força, até 

pode içar o escalador. Não há quedas de impacto existindo apenas um deslizamento.  
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Escalada desportiva indoor  

 

Simulação de uma escalada em rocha, com a diferença de que aqui o escalador sobe 

paredes preparadas com agarras, simulando pedaços de pedra.  

 

1.8.3 – Slide 

Descida não controlada pelo participante através de um sistema de roldana e cabo de 

aço. Esta descida é conseguida através do desnível que existe entre o ponto de largada e 

o ponto de chegada. 

O participante é equipado com um arnês que em vez de ter dois mosquetões nas 

extremidades das linhas de vida, tem duas roldanas que vão ser colocadas nos cabos de 

aço paralelos que formam o slide. Antes de subir para a plataforma é colocado um cabo 

de aço com um sistema largável da parte de trás do arnês do participante para prevenir 

eventuais saídas antes do tempo, sendo necessário que o travão seja colocado e que o 

monitor dê sinal de que está pronto, só aí o participante é solto. Nesta atividade sou 

completamente autónomo realizando qualquer tarefa, de forma responsável e eficaz. 
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1.8.4 – Arborismo 

O arborismo consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, 

ultrapassando diferentes obstáculos. 

Esta atividades permite um contacto muito próximo entre o cliente e o monitor, tendo 

este último que ter capacidade para “entreter” o cliente para este se sentir mais à 

vontade e poder desfrutar ainda mais das pontes. 

 

 

1.8.5 – Caminhada 

A caminhada é uma atividade muito salutar praticada ao ar livre e simultaneamente um 

desporto de natureza não competitivo nem agressivo. É ainda uma atividade muito 

saudável tanto para o físico como para a mente e também um desporto muito barato pois 

não requer equipamento sofisticado. A principal componente desta atividade é a 

oportunidade de convivermos de perto com a natureza estando em pleno contacto com 

ela durante todo o percurso. 

 

Esta nova gama de atividades, frequentemente apelidada como Desportos Radicais, 

pode ser uma forma de mudar os conceitos que temos da prática desportiva formal, com 

vista ao rendimento e ao negócio. Estas novas modalidades desportivas podem ajudar a 

difundir o conceito de desporto como atividade física para todos, desprovida de sentido 

competitivo e elitista. No entanto, a sociedade já tem levado estas novas práticas 

desportivas a perder este sentido, com a progressiva institucionalização e 

comercialização das mesmas (Neto, 1995). 

Do sentido exploratório ao sentido desportivo, da marginalidade à massificação, da 

informalidade a regulamentação, os desportos radicais são hoje um produto de enormes 

transformações, “ o que era então loucura……passou a ser cultura!”(Vieira, 2002). 
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Parte 2 – O Estágio 

 

2.1 – Integração 

A minha integração na empresa Múltipla Escolha foi muito boa. Logo de início, e com a 

ajuda do Prof. Pedro Oliveira, o meu orientador de estágio, fui apresentado aos 

responsáveis e colaboradores da empresa e tive a oportunidade de compreender as 

responsabilidades e funções de cada um. Com a ajuda do Tiago Veloso, um dos 

monitores da empresa, fui-me integrando na empresa e nas diversas tarefas a serem 

desenvolvidas. Acompanhei-o em diversos procedimentos, observando e ouvindo as 

suas recomendações. A minha integração foi igualmente importante pois à partida 

assumi logo um lugar ativo e contavam comigo para auxiliar em tudo o que fosse 

preciso. Inclusivamente fui logo integrado na escala de atividades já calendarizadas. Fui 

igualmente convidado a participar nas reuniões mensais onde se expunham as 

dificuldades e se davam sugestões para melhorar o desempenho da empresa. Nestas 

reuniões pude verificar que nesta empresa se vive um ambiente de pura liberdade de 

expressão. Fui muito bem recebido pela equipa da Múltipla Escolha que teve assim um 

contributo muito positivo no decorrer do estágio. 

  

2.2 – Atividades desenvolvidas 

Neste parte far-se-á a descrição das atividades desenvolvidas no decurso do estágio a 

que o presente relatório se refere. 

Por uma questão de melhor entendimento do trabalho realizado resolvi dividir esta 

descrição em 3 fases. 
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2.2.1– 1ª Fase (Integração e preparação do estagiário) 

Numa 1ª fase, essencialmente durante o mês de Outubro, e como forma de me integrar 

na empresa e de me preparar para as atividades, o meu estágio baseou-se a serviços e 

aprendizagens efetuados no escritório. Assim uma das minhas primeiras tarefas dentro 

da empresa foi executar o inventário dos materiais existentes na empresa e utilizados 

nas diversas atividades (Anexo 2).  

      

 

Na execução deste inventário o monitor Tiago Veloso foi-me explicando o 

funcionamento e o uso dado a esses mesmos materiais.  

 

                              Fig. 3 – Alguns dos materiais usados na escalada, rapel etc. 

                              (Fonte: www.marski.org) 

 

 

http://www.marski.org/
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Como complemento desta tarefa fui aprendendo as regras de segurança e como aplicá-

las nos mais variados desportos nomeadamente escalada, rapel e slide (Anexo 3). 

O meu trabalho no escritório teve igualmente uma componente mais administrativa. 

Existe na empresa uma base de dados que é necessário atualizar, bem como proceder a 

contatos com possíveis clientes para promoção/divulgação da empresa e dos seus 

serviços. Assim, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Abril fiz diversos contatos 

com instituições ligadas à 3ª idade. A partir de uma listagem dessas mesmas Instituições 

que retirei da Internet, contatei por telefone as mesmas, expus de uma forma breve a 

finalidade do contato e tomei nota do feedback das mesmas. Estas informações foram 

depois encaminhadas para o Tiago Veloso responsável pelo Departamento Desporto / 

Saúde da Múltipla Escolha.  

 

 

2.2.2– 2ª Fase (Participação nas atividades desenvolvidas) 

A partir do mês de Novembro comecei a participar em algumas das atividades da 

empresa, nomeadamente nas aulas de Educação Física.  

O Prof. Pedro Oliveira pediu-me que estudasse e realizasse um pequeno trabalho sobre 

o desenvolvimento psicomotor da criança dos 2 aos 5 anos (Anexo 6), como forma de 

preparação para as aulas que iria assistir, uma vez que os alunos estavam dentro desta 

faixa etária.  

Inicialmente a minha função foi observar e registar o comportamento dos alunos durante 

a aula. Para me auxiliar neste trabalho criei umas fichas de observação (Anexo 7) com 

os itens que me pareceram mais importantes anotar. Sendo as turmas de +/- 20 alunos, e 

como éramos 4 estagiários tínhamos de observar cerca de 5 alunos por aula. As aulas  
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tinham uma duração de 45 minutos e eram divididas em 3 partes. A primeira parte tinha 

uma duração de cerca de 10 minutos e consistia num pequeno jogo de preparação e 

aquecimento para a aula e onde todas as crianças participavam. Na segunda parte eram 

executados diversos exercícios físicos com vista ao aperfeiçoamento das capacidades 

motoras dos alunos. Os últimos 5 minutos da aula eram dedicados ao relaxamento.  

 
 Fig. 4 - Exercício do túnel com arcos 

 (Fonte: www.multiplaescolha.net) 

 

 

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro tive a oportunidade de dar a primeira e a última 

parte de algumas das aulas, juntamente com os meus 3 colegas estagiários.  

Para me preparar para estas atividades, e principalmente para a primeira parte da aula 

fiz uma pesquisa sobre jogos em grupo para crianças (Anexo 8) que pude depois pôr em 

prática. No final do mês de Março fui responsável por dar uma aula completa. O meu 

plano de aula (Anexo 9) foi aprovado pelo Prof. Pedro Oliveira e passei-o à prática no 

dia 23 de Março no Infantário da Pasteleira. A aula correu muito bem e de uma forma 

bastante descontraída. 

Por conselho do Prof. Pedro Oliveira estive sempre bastante atento às condições de 

segurança das crianças durante a execução dos vários exercícios. 

 

http://www.multiplaescolha.net/
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Paralelamente a estas atividades mais regulares participei, pontualmente, em atividades 

de fim de semana radicais. Estas atividades eram essencialmente organizadas de acordo 

com o pedido do cliente, normalmente grupos de jovens ou adultos. 

No dia 24 de Novembro de 2011 realizamos uma atividade de Escalada na serra de 

Valongo, mais propriamente junto á Fraga do Castelo, local onde existem paredes de 

escalada naturais e um enorme conjunto de recurso naturais para este tipo de formações. 

Os participantes desta atividade pertenciam ao grupo etário adulto (6 pessoas), sendo 

assim necessários apenas dois monitores, João Magalhães, José Batista e um estagiário 

(eu) para orientar esta atividade. A via a escalar tinha cerca de 40 metros de altura com 

equipamento fixo nas paredes onde suspendemos a corda por cima (top-rope). A minha 

função era de recolher e travar uma das pontas da corda enquanto um dos participantes 

subia amarrado. Os fatores de risco nesta escalada estão muito controlados permitindo 

assim ao participante concentrar-se mais na sua progressão.  

 

        

 (Fig. 5 – Posição dos monitores durante a escalada         (Fig. 6 – Progressão da escalada  

  Fonte própria)                                                                        Fonte própria) 
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Gostaria ainda de mencionar que no início desta atividade, quando nos dirigíamos para a 

Serra de Valongo foi-me apresentado pelos monitores João Magalhães e José Batista o 

conceito do Geocaching. Fizemos uma paragem e eles com a ajuda de um GPS de 

trecking procuraram e acharam dentro de um tronco oco de uma árvore o que eu mais 

tarde vim a saber que era uma cache. Essa cache consistia numa caixa de rolo 

fotográfico que continha um rolinho de papel, o chamado logbook e um lápis. Os 

monitores escreveram, nesse logbook, uma pequena mensagem, os seus nomes, a data e 

colocaram a cache novamente no seu esconderijo, para os outros participantes a 

encontrarem. Embora seja considerado um "jogo", esta atividade outdoor é bem mais do 

que isso. Na verdade permite-nos descobrir locais com particular interesse, por vezes 

bem próximos da nossa zona de residência, mas é sobretudo um exercício de pura 

aventura. Uma atividade que irei explorar sem dúvida. 

No fim-de-semana de 18-19 de Fevereiro fizemos um acampamento na Serra da Freita 

com um grupo de 25 crianças com 10-12 anos. As atividades preparadas eram 

arborismo, escalada (Sábado) e caminhada pela serra (Domingo). Neste acampamento 

tive o meu primeiro contato com a modalidade de arborismo. O arborismo consiste na 

travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes 

obstáculos. 

 

 

 
Fig. 7 – Obstáculo de arborismo  
(Fonte: www.multiplaescolha.net) 

http://www.multiplaescolha.net/
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A minha função neste acampamento foi essencialmente auxiliar, vigiar e zelar pela 

segurança das crianças e sempre em sintonia com a orientação dos monitores 

responsáveis. 

No fim do primeiro dia, depois do jantar, e enquanto os monitores responsáveis 

ultimavam os preparativos para a caminhada de Domingo, nós os estagiários e outros 

monitores decidimos jogar ao Telefone sem fio. Organizamos os miúdos sentados uns 

ao lado dos outros numa roda. O primeiro jogador dizia uma frase/mensagem ao ouvido 

do colega que após a receber a transmitia ao colega seguinte o mais baixo possível e 

assim sucessivamente até que o ultimo dizia a frase em voz alta. A mensagem muitas 

vezes chegava completamente diferente, o que era motivo de grande risota e de enorme 

descontração.  

No Domingo fizemos então uma caminhada pela serra. 

 

                    
Fig. 8 – Um dos trilhos da caminhada  
(Fonte: www.multiplaescolha.net) 

http://www.multiplaescolha.net/
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A caminhada é uma atividade muito salutar praticada ao ar livre e simultaneamente um 

desporto de natureza não competitivo nem agressivo. É ainda uma atividade muito 

saudável tanto para o físico como para a mente e também um desporto muito barato pois 

não requer equipamento sofisticado. A principal componente desta atividade é a 

oportunidade de convivermos de perto com a natureza estando em pleno contacto com 

ela durante todo o percurso. 

 

Por último vou falar da atividade de organizada por mim e pelos outros 3 estagiários. 

Apesar de termos tido várias ideias que fomos apresentando ao Prof. Pedro Oliveira, 

este fez-nos ver que as mesmas por questões de complexidade, logística ou falta de 

tempo não eram viáveis. Em Maio a INATEL contratou os serviços da Múltipla Escolha 

para organizar um conjunto de atividades a realizar no Palácio de Cristal (Porto) para 

comemorar o ” Dia Mundial da Criança”. Apesar desse dia ser no 1º Junho, as 

atividades iriam realizar-se no dia 2 por ser um Sábado. Assim, o Prof. Pedro Oliveira 

solicitou-nos que apresentássemos uma proposta para uma atividade a ser realizada 

durante este evento, atividade essa que iria ser pensada e realizada com a nossa total 

responsabilidade. As atividades que a Múltipla Escolha iriam realizar eram: Percursos 

de bicicleta, escalada em parede artificial, insufláveis, ateliers (pintura facial) e 

marionetas. Aproveitando o facto de a empresa possuir 3 canoas de 3 lugares cada, e o 

Palácio de Cristal ter um pequeno lago decidimos proporcionar às crianças um passeio 

pelo lago. O Prof. Pedro Oliveira gostou da ideia e do facto de utilizarmos os meios 

disponíveis na empresa e aceitou a proposta. Dois dias antes do evento preparamos e 

verificamos o material que iriamos precisar: 3 canoas e respetivos remos (pagaias), 10 

coletes salva vidas (4 de adultos e 6 de crianças) e 10 capacetes. Certificamo-nos depois 

que este material seria levado para o local pela empresa juntamente com o material para 

as atividades deles. 
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A nossa atividade tinha 2 propostas: 

 

1ª Opção 

- Passeio de 1 ou 2 crianças acompanhadas por um de nós (estagiários) 

- Tempo: +/- 5 minutos 

 

2ª Opção 

- Passeio de 1 ou 2 crianças acompanhadas pelo pai/mãe ou acompanhante adulto 

- Tempo: +/- 5 minutos 

 

A atividade foi um sucesso só penalizada pelo mau tempo que se fez sentir nesse dia 

que nos obrigou a várias interrupções por causa da chuva.  

Verificamos ainda que esta atividade atraiu maioritariamente crianças de uma faixa 

etária abaixo dos 8 anos. 

 

 

2.2.3– 3ª Fase (Participação nas atividades especiais: Natal e Páscoa) 

A atividade de Natal foi realizada no Pavilhão multiusos de Ermesinde, a convite da 

Camara Municipal de Valongo, e teve a duração de 1 semana (16/12/11 – 22/12/11). As 

propostas eram variadas: slide, rappel, Insufláveis, “Labirinto”, percurso de obstáculos e 

tenda das histórias. 

 

Em virtude de me encontrar de férias escolares (Natal) por essa altura, pude acompanhar 

e auxiliar na organização, transporte e montagem de toda a logística necessária a este 

evento, que não foi tarefa fácil. Toda a decoração natalícia do espaço foi feita por nós. 
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                 (Fig. 9 – Perspectiva de uma parte do espaço já devidamente decorado 

                     Fonte Própria) 

 

Alguns dos obstáculos foram feitos igualmente por nós, a partir da reciclagem de vários 

materiais. 

         

(Fig. 10 – Túnel construído com caixas de papelão                (Fig. 11- Casinha decorada c/ sacos 

Fonte Própria)                                                                                 Fonte Própria)  
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 Este evento recebeu entre 100 a 150 miúdos dos 3 – 10 anos por dia. Uma vez que 

existiam diversas atividades, eu ia passando de uma para as outras para não ser tão 

monótono e para ter a oportunidade de experienciá-las a todas. 

 

 

                                  (Fig. 12- Eu e 2 miúdos no atelier de pintura 

                                         Fonte Própria) 

 
 

 

Uma das atividades mais procuradas era o slide, que consiste numa descida não 

controlada pelo participante através de um sistema de roldana e cabo de aço. Esta 

descida é conseguida através do desnível que existe entre o ponto de largada e o ponto 

de chegada. 
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  (Fig. 13- Slide 

  Fonte Própria) 

 
 

Outras das atividades mais populares eram os insufláveis e a escalada em parede 

artificial 

 

 
 
 (Fig. 14- Insufláveis 
 Fonte Própria) 
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                                                                              Fig. 15- Escalada 
                                                                                               Fonte Própria      
 
 
 

  
 

Fig. 16- Início de uma aula 

Fonte Própria 

 

 

Este tipo de escalada é uma simulação da 

escalada em rocha, com a diferença de que 

aqui o escalador sobe paredes preparadas 

com agarras/presas, simulando pedaços de 

pedra. As dificuldades nos movimentos são 

semelhantes às encontradas em rochas 

naturais, pois procuram-se criar vias com 

diferentes níveis de complexidade, exigindo 

diferentes níveis de técnica e esforço físico. 

 

 

A atividade de Páscoa em que 

participei foi realizada nas 

Piscinas de Cedofeita e teve a 

duração de 1 semana (29/03/12 

– 04/04/12). Esta atividade 

dirigia-se a crianças dos 3 aos 5 

anos. A média diária de 

participantes foi de 60 crianças, 

divididos em 4 turnos. 
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O objetivo que me foi pedido para esta atividade foi zelar pela segurança das crianças e 

entretê-las com algumas brincadeiras e jogos. A criança interagindo com o meio líquido 

de forma divertida e agradável, possibilita a vivência de habilidades relacionadas à 

natação; assim como a flutuação, respiração, propulsão; e até alguns estilos da natação.  

 

2.3 – Reflexão Final 

 

Ao longo deste estágio as aprendizagens foram inúmeras e permitiram desenvolver as 

minhas capacidades em diversas atividades diferentes. 

 

Este estágio tornou possível a consolidação dos meus conhecimentos aprendidos ao 

longo da formação académica, estabelecendo uma ligação entre o que é ensinado, 

durante a licenciatura, e o mundo do trabalho, adaptando-me às necessidades e 

exigências que encontrei com o passar do tempo. Uma palavra em particular para as 

Cadeiras de Psicologia do Desporto e A Criança e a Atividade Física que serviram de 

suporte teórico à minha evolução nas componentes sociais e de comunicação, essenciais 

numa profissão onde o contacto direto com o cliente, e no meu caso essencialmente 

crianças, faz muitas vezes a diferença entre a sua satisfação ou não. 

 

A minha capacidade de adaptação, responsabilidade e iniciativa foram competências 

que fui desenvolvendo ao longo do estágio e que me auxiliaram na monitorização das 

atividades executadas, tomando decisões e resolvendo as situações da melhor maneira. 

 

A polivalência será provavelmente a palavra-chave deste meu estágio. Efetuei várias 

tarefas, adquirindo assim experiência em áreas como serviços administrativos, 

marketing, logística e manutenção. 
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É ainda de salientar que a empresa me certificou com um Diploma de Monitor (Nível 1) 

após a realização de um curso de formação realizado para esse efeito. De referir que esta 

formação teve a duração de 60 horas e decorreu entre os dias 11 de maio e 3 de Junho 

(Anexo 4 e 5). Os conhecimentos envolveram não só aspetos técnicos, tais como 

formação básica em educação física (anatomia, fisiologia geral e do exercício, didática, 

psicologia da aprendizagem); regras e normas de segurança nas diferentes atividades 

(escalada, rappel etc.) ao nível da psicologia, ou seja, uma compreensão da realidade 

dos sujeitos sobre os quais o nosso trabalho vai incidir.  
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Parte 3 – Conclusão 

 

Inicialmente encarei o meu estágio com um objetivo bem traçado e definido, trabalhar o 

desporto na vertente ar livre / aventura. Mas com a ajuda dos membros da Múltipla 

Escolha este meu objetivo foi-se alterando e com ele a forma como lidei com as 

possibilidades de um futuro no meu estágio também. Com isto quero dizer que a 

empresa Múltipla Escolha me mostrou que a área do desporto de ar livre / aventura é 

sazonal e para colmatar isto é necessário termos outras áreas de interesse para 

complementar um horário de trabalho com vista a um ano completo. 

Passei assim de um objetivo fechado para um objetivo aberto de tentar absorver o 

máximo de informação e formação possível sobre o máximo de áreas que pudesse 

participar.  

Para além das competências técnicas apreendidas durante o estágio, é de salientar a 

evolução nas componentes sociais e de comunicação, essenciais numa profissão onde o 

contacto direto com o cliente, faz muitas vezes a diferença entre a satisfação ou não do 

mesmo. 

 

Integrar uma equipa de trabalho é uma experiência fundamental porque tem de existir 

muito diálogo, colaboração e saber gerir conflitos internos para que o trabalho de cada 

um corra da melhor forma e que a empresa seja funcional na sua totalidade. Tudo isto 

são coisas que não se aprendem nas aulas. 

 

No final sou da opinião que o estágio foi muito positivo, para ambas as partes, e sem 

qualquer dúvida foi um processo bastante importante para a minha aprendizagem.  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inventário do Material 

 

Material Montanha Jogos 

Mosquetões Simétricos 25 Alvo  1 

Mosquetões Assimétricos com 
travão 

44 Setas 27 

Mosquetões assimétricos sem 
travão 

16 + 6 Zarabatanas 2 

Oitos 23 + 2 Arcos 3 + 1 (inc.) 

Cordas estáticas 4 Raquetes de iniciação 
ao ténis 

20 

Cordas dinâmicas 1 + 17 Bolas de iniciação ao 
ténis 

9 

Grigris 4 Bolas de Ténis 71 

Stop 1 Bolas de Rugby 2 

Polia dupla 6 + 3 Trac Plus Bolas de Voley 6 

Polia simples 2 Bolas de Futebol 6 

Shunt 2 Bolas de Futebol de 
praia 

1 

Punho 1 Bolas de Basket 2 

Croll 1 Bolas de Esponja 26 (21 
peq.) 

Microsender 1 Bolas de Borracha 11 (6 
fitness) 

Cintas 2 completas Bolas de Plástico 3 

Capacetes 24 Cesto de Basket 1 

Arneses 29 Raquetes de 
Badminton 

12 

Fitas 12 Raquetes de 
Badminton (júnior) 

8 

Elásticos 2 Volantes de Badminton 22 

  Kit jogo Boccia 1 

  Kit mini-golf 2 

  Kit hóquei de campo 1 

  Raquetes ténis de 
mesa 

10 

  Bolas ténis de mesa 7 + 10 (cor) 

  Bola Suiça 1 

  Bolas Paintball 2 

  Botija de ar 
comprimido 

1 

    

    



Outro Material 

Martelo 1 Espias 10 

Extensão 1 Tubos pequenos 12 

Colchonetes 6 Sinalizadores 10 

Colunas som pequenas 1 par Sistema de som 2.1 1 

Colchões grandes 2 Material flutuante 10 

Conjunto de chaves de boca 1 Chave-inglesa 1 

Conjunto serra cabos 2 + 6 (ind.) Garrafas térmicas 4 

Fatos térmicos 17 Balões 3 sacos 

Luvas  3   
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ANEXO 3 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento Psicomotor  
da Criança dos 2 aos 5 anos de idade 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 
Ricardo Baganha 

 



Introdução 

 

 

           O desenvolvimento de actividades lúdicas, orientadas por 
um profissional de Educação Física, tende a proporcionar um 
desenvolvimento psicomotor em crianças, ajudando no 
desenvolvimento das habilidades básicas.  
            
           O meu objectivo é analisar a influência das actividades 
recreativas no desenvolvimento das habilidades psicomotoras 
nas crianças relacionando com a sua idade. Neste processo vou 
ter a oportunidade de analisar a influência das actividades 
desenvolvidas, visto que o brincar na vida dessas crianças é uma 
actividade natural, que possibilita o reconhecimento da 
realidade que a rodeia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento psicomotor da criança 

 

 
           É ao longo do período, entre os 2 e os 5 anos, que a 
criança fortalece as suas capacidades motoras e psicológicas já 
adquiridas e inicia o seu processo de socialização. A criança é 
capaz de realizar actividades motoras cada vez mais complexas, 
consegue vestir-se sozinha, saltar à corda, jogar à bola...   
 
           Para Piaget este estádio(Pré-Operatório dos 2 aos 5 anos) 
é fundamental para o desenvolvimento da criança. Apesar de 
ainda não conseguir efectuar operações, a criança já usa a 
inteligência e o pensamento. Este é organizado através do 
processo de assimilação, acomodação e adaptação. Piaget diz 
também que a criança deste estágio é egocêntrica, ou seja, 
centrada em si mesma. Para ela, tudo deve ter explicação (fase 
dos “porquês”). 
 
           O brincar, na educação infantil, é importante para o 
desenvolvimento da criança, pois é através da brincadeira que 
ela desenvolve sua imaginação, a sua atenção assim como a 
socialização e a interacção. É a brincar que as crianças se 
divertem e evoluem suas habilidades e conhecimentos. A 
brincadeira também auxilia no desenvolvimento mental, 
melhorar assim, a sua auto-estima, desenvolver a criatividade e 
acelerar o processo de raciocínio. 
     
           O professor poderá brincar, observar e criar vários 
processos de desenvolvimento em grupos ou em particulares 
dessas crianças. 
 
           A criança com dois anos de idade consegue andar e correr. 
O desenvolvimento motor dos dois aos seis anos consiste no 
aperfeiçoamento das habilidades de mobilidade e aumentar as 
habilidades motoras mais finas, como a destreza digital 
necessária ao manejamento de ferramentas necessárias como o 
lápis. 
 
 



           Com dois anos a criança já consegue chutar uma bola, 
correr bastante bem, saltar com os dois pés juntos, andar de lado 
e até de costas. 
 
            Com três anos consegue saltar com um só pé, caminha 
sobre uma trave de equilíbrio durante uma curta distancia, 
andar de bicicleta/triciclo, salta bem e sobe escadas alternando 
os passos. 
 
           Com quatro anos já desce e sobe escadas sem assistência, 
já salta com um só pé sem dificuldades. 
 
           Com cinco anos salta alternando os pés, atira a bola por 
cima do ombro, salta á distancia com habilidade e já agarra a 
bola que lhe é atirada. 
 
           Muitos jogos  podem ser praticados ao longo destas idades 
como por exemplo, o jogo da batata quente. Consiste em efectuar 
passes com uma bola de mão em mão, quem deixar cair perde, 
ganha a criança que nunca deixar cair a bola. Outro jogo para 
crianças e muito fácil de jogar é o jogo das cadeiras. Enquanto a 
musica toca as crianças deverão andar á volta das várias 
cadeiras que estão em circulo, quando a musica parar de tocar, 
todos se devem sentar numa das cadeiras. A questão é que vai 
faltar sempre uma cadeira a uma criança, em cada ronda. A 
criança que não se sentar perde e a que se sentar sempre ganha.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 

 

           Este trabalho é o resultado de um estudo pedido pelo Prof. 
Pedro Oliveira no âmbito da cadeira Estágio. Com o 
desenvolvimento deste trabalho pode-se concluir que as 
crianças podem desenvolver as suas capacidades psicomotoras 
através de jogos e brincadeiras. Mostra o quanto é importante na 
fase dos dois aos cinco anos a criança desenvolver essas 
habilidades de uma forma tão natural que é o brincar. 
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Partes fundamentais 

Início Meio Fim 

      

Tempo de duração Tempo de duração Tempo de duração 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observação de um aluno 

Nome do aluno   

Tempo de Acão do aluno   

Tempo de inatividade do aluno   

Tempo total da aula   

Dificuldades do aluno   

Estratégias para ultrapassar as 
dificuldades 
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JOGOS PARA CRIANÇAS 

 

Jogo de tração à corda 

   Para este jogo apenas é necessário uma corda e duas equipas. No meio da 

corda deverá ter uma marca ou um lenço. As duas equipas com forças 

equivalentes, seguram, uma de cada lado e á mesma distância da marca/lenço, 

uma corda. Antes de começar o jogo, traça-se ao meio uma linha no chão. O 

jogo consiste em cada equipa puxar a corda para o seu lado, ganhando aquela 

que conseguir arrastar a outra equipa até ao primeiro jogador adversário 

ultrapassar a marca do chão. É também atribuída a derrota a uma equipa se os 

seus elementos caírem ou largarem a corda. 

Jogo do lenço 

   Para a realização deste jogo é necessário ter 2 equipas e um juiz (este é 

encarregue de comandar o jogo). O objetivo deste jogo é de marcar o número 

máximo de pontos para que alguma das equipas seja a vencedora. Cada 

equipa encontra-se no extremo oposto do terreno e cada jogador tem um 

número (Cada jogador da equipa tem de ter um número diferente, sendo que 

os números correspondam ao número de jogadores da equipa). O juiz coloca-

se no meio do terreno, com o lenço na mão e chama um número. O jogador 

correspondente de cada equipa corre em direção ao lenço e tente apanhá-lo. 

Neste caso verificam-se as seguintes hipóteses: 

                     - Se fugir com o lenço para o campo da sua equipa, sem ser 

tocado pelo adversário, marca um ponto. 

                      - Se fugir para o campo da equipa adversária, sem ser tocado, 

marca dois pontos. 
                     - Se for tocado na posse do lenço pelo jogador adversário, é este 

que marca o(s) ponto(s). 

 

 

 

 



Abaixa 

Uma criança é eleita o pegador. Para não serem apanhadas, as demais fogem 

e se abaixam. Quando o pegador consegue tocar um colega que está em pé, 

passa sua função a ele. Não há um vencedor. A brincadeira acaba quando as 

crianças se cansam. 

 

 

 

 

Batata Quente 

O grupo fica em círculo, sentado ou em pé. Uma criança fica fora da roda, de 

costas ou com os olhos vendados, dizendo a frase: “Batata quente, quente, 

quente... queimou!” Enquanto isso, os demais vão passando a bola de mão em 

mão até ouvirem a palavra “queimou”. Quem estiver com a bola nesse 

momento sai da roda. Ganha o último que sobrar. 

- Uma opção é pedir para as crianças mudarem o ritmo com que dizem a frase. 

As que estão na roda têm de passar a bola de mão em mão mais rápido ou 

devagar, conforme a fala. 

 

 

 

Carrinho de mão 

Traçam-se duas linhas paralelas a uma distância de cinco metros uma da 

outra: a linha de partida e a linha de chegada. Os jogadores formam duas 

fileiras, uma atrás da outra. A um primeiro sinal, os jogadores que estiverem na 

fileira da frente apoiam as mãos no solo, estendendo ao mesmo tempo as 

pernas para trás. Os jogadores da retaguarda elevam as pernas dos 

companheiros, ficando entre elas e segurando-as à altura do joelho. A um 

segundo sinal, os jogadores correm em direção à linha de chegada. Os 

jogadores que caírem durante a corrida serão desclassificados. Ganhará a 

dupla que alcançar primeiro a linha de chegada. 

. 
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