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Resumo 

 

O estágio foi realizado no âmbito do curso técnico superior profissional em Desportos de 

Montanha, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto 

Politécnico da Guarda, este teve uma duração de 750 horas, com início a 11 de março de 

2019 até 25 de junho de 2019, realizado na empresa Tempo de Aventura (Campo de 

Férias do Cadaval). 

Um monitor de campo de férias é o profissional integrado numa organização destinada a 

campos de férias, onde este tem que gerir grupos de crianças e adolescentes em vários 

tipos de atividades. O monitor deve ter a capacidade de comunicar com o seu grupo, 

incutir as regras de funcionamento da instituição no seu grupo e avaliar a capacidade dos 

elementos do seu grupo para as atividades a serem desenvolvidas.  

No início do estágio tive uma formação, na qual me foi transmitido as atividades 

desenvolvidas neste local, as regras estabelecidas pela entidade para que pudesse 

transferi-las para os clientes, o material usado para cada atividade e como a empresa usava 

esses materiais em cada tipo de atividade. 

De seguida fui praticando as atividades desenvolvidas neste local para que pudesse de 

uma forma mais clara transmitir aos clientes o pretendido e também conseguisse realizar 

as atividades de uma forma mais segura e eficaz. 

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de dinamizar e orientar todas as 

atividades do campo de férias com diferentes clientes com idades entre os 5 e os 17 anos. 

Com a realização deste estágio adquiri competências como liderar um grupo, comunicar 

com um grande grupo de pessoas, animar um grupo e orientar e dinamizar atividades de 

desportos de montanha. 

 

Palavras-Chave: Monitor, Campo de Férias, Atividades, Clientes 
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Introdução 

 

Este estágio foi realizado no âmbito do curso técnico superior profissional de Desportos 

de Montanha, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto 

Politécnico da Guarda, este teve uma duração de 750 horas, com início a 11 de março de 

2019 até 25 de junho de 2019, realizado na empresa Tempo de Aventura (Campo de 

Férias do Cadaval), conforme Anexo I. 

Escolhi realizar o meu estágio nesta empresa pois esta oferecia um vasto leque de 

atividades desportivas que estão relacionadas com o curso Desportos de Montanha. 

Com a realização do estágio curricular tenho a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos que adquiri do curso Desportos de Montanha, tive também a oportunidade 

de adquirir ainda mais conhecimentos para além daqueles transmitidos nas aulas e por 

fim tive também a oportunidade de com esta empresa adquirir outras capacidades, como 

a comunicação para grandes grupos de pessoas, dinamização e orientação de atividades 

desportivas, entre outras. 

O meu relatório está dividido por capítulos, em que o primeiro capítulo é a introdução, o 

segundo a Caraterização da Entidade (Tempo de Aventura), o terceiro capítulo 

Atividades Desenvolvidas e no quarto a Reflexão Final.  
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Capítulo II – Caracterização 

da Entidade (Tempo de 

Aventura) 
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1- Enquadramento geral da entidade de acolhimento 

O Tempo de Aventura é uma empresa que existe há mais de 20 anos com uma larga 

experiência na realização de Campo de Férias, é reconhecida também pelo seu elevado 

grau de profissionalismo e sólida qualidade dos seus serviços. 

 

Esta empresa tem como objetivo proporcionar iniciativas destinadas a crianças e jovens, 

com a finalidade de durante um certo período de tempo lhes proporcionar um programa 

organizado de caráter educativo, cultural e desportivo ou recreativo. 

A empresa tem também a finalidade que os seus participantes tenham contacto com a 

natureza e que apliquem alguns valores como a autonomia, a empatia, a iniciativa, a 

confiança e a autoestima que são valores que fazem parte da filosofia da mesma. 

Com os programas a empresa “Tempo de Aventura” tem o objetivo de recrear nas 

crianças e jovens diferentes vivências do qual estão habituadas, de modo a que estas 

possam contribuir para o seu crescimento ativo e também possam despertar nelas novos 

talentos e capacidades. 

 

A empresa oferece também nas suas instalações ações de formação destinadas á sua 

equipa técnica. Estas ações de formações abrangem várias matérias como os primeiros 

socorros e ações de sensibilização relativas a atividades da área de segurança e bem-estar 

dos participantes, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1- Logotipo Tempo de Aventura 

Fonte: www.google.pt/imagens 
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2- Campo de Férias do Cadaval 

2.1- Enquadramento Espacial 

O Campo de Férias do Cadaval localiza-se na Quinta do Lagar Velho, junto á Serra 

de Montejunto no concelho do Cadaval. 

Este concelho é caraterizado pelo seu microclima que tem como influência 

marítima/continental e às condições geomorfológicas proporcionada pela serra, este 

concelho é muito conhecido também pelos seus pomares de pera rocha, fica também 

perto da Vila Histórica de Óbidos e da praia de Foz de Arelho. 

O Campo de Férias do Cadaval tem uma extensão de cerca de 50 000 m2, conjugado 

com as estruturas desportivas e de aventura com a própria natureza. Este campo de 

férias destaca-se pelas suas instalações licenciadas e pelos serviços de segurança e 

qualidade que a sua equipa técnica apresenta aos seus clientes. 

O Campo de Férias do Cadaval aplica-se em dois segmentos: Campos de Férias 

(Verão) e Programas Escolares, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

Regulamento do Campo de Férias do Cadaval: https://www.tempodeaventura.pt/wp-

content/uploads/2019/05/regulamento.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2- Entrada do Campo de Férias 

Fonte: www.tempodeaventura.pt 

 

 

 

Figura 3- Imagem panorâmica do Campo de Férias 

Fonte: www.tempodeaventura.pt 

 

Figura 4- Localização do Campo de Férias do Cadaval 

Fonte: www.google.pt/maps 

 

 

http://www.tempodeaventura.pt/
https://www.tempodeaventura.pt/wp-content/uploads/2019/05/regulamento.pdf
https://www.tempodeaventura.pt/wp-content/uploads/2019/05/regulamento.pdf
http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.google.pt/maps
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2.2- Programas Escolares 

Os Programas Escolares realizam-se durante o ano e são constituídos por programas de 

atividades de curta duração (de 1 a 3 dias). Estes programas são previstos e agendados 

com as escolas, instituições e associações, destinam-se a grupos de no mínimo 20 pessoas. 

Tem como obrigatoriedade de os participantes serem acompanhados pelos seus 

professores ou responsáveis de grupo, existem programas já pré-determinados, mas 

também é possível adaptá-los mediante a vontade dos clientes. 

Os programas escolares incluem alojamento em quartos múltiplos, alimentação, 

dinamização e supervisão das atividades através de monitores da equipa técnica do campo 

de férias.  

Estes programas são divididos por temas e cada tema tem uma cor correspondente. Os 

temas são: Cultura (Laranja); Desporto (Azul); Natureza (Verde) e Viagem de Finalistas 

(Amarelo). Assim sendo os clientes mediante a finalidade que têm com a sua estadia no 

campo de férias escolhem um tema do programa e este revelará quais serão os objetivos 

pretendidos pelos mesmos, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

  

Figura 5- Programas Escolares 

Fonte: www.tempodeaventura.pt 

http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.tempodeaventura.pt/
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2.3- Campos de Férias (Verão) 

 Os Campos de Férias de Verão realizam-se maioritariamente entre julho e agosto, onde 

cada programa tem uma duração de uma ou duas semanas. 

Estes programas contemplam acampamento e enquadramento pedagógico, refeições, 

material e seguro de acidentes pessoais. Os praticantes são inscritos pelos respetivos 

encarregados de educação e integram em grupos do seu escalão etário. Os monitores 

estarão sempre presentes durante a duração do programa e são responsáveis pelo 

acompanhamento, controlo e bem-estar do grupo, proporcionando-lhes um ambiente 

familiar de amizade e salutar o convívio, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

 

 

 

3- Público-Alvo 

As atividades desenvolvidas no Campo de Férias do Cadaval são pensadas e projetadas 

para crianças e jovens desde os 5 aos 17 anos de idade, no entanto em alguns casos nos 

programas escolares existem crianças com idades maiores ou inferiores ao pretendido, 

mas estas são também integradas nas atividades, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

O Campo de Férias tem também um programa preestabelecido para pessoas com mais de 

60 anos de idade. 

 

  

Figura 6- Turnos de Verão 2019 

Fonte: www.tempodeaventura.pt 

 

http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.tempodeaventura.pt/
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4- Equipa Pedagógica 

A equipa técnica do Campo de Férias do Cadaval é composta pelo Diretor do Campo de 

Férias, pelo Coordenador da Equipa Pedagógica, pelos Ushers e pelos Monitores. Os 

Ushers são um grupo de estagiários de diversos cursos que têm como funções organizar 

os monitores por tarefas, informar os responsáveis do grupo de clientes sobre o que irá 

acontecer ao longo do dia e verificar se as atividades estão a ser bem desenvolvidas. 

Os monitores são uma equipa de estagiários também de diferentes cursos como por 

exemplo Desporto, Turismo e Animação e estes têm como função o acompanhamento 

dos clientes e a realização das atividades previstas nos programas. 

Para além da constituição da equipa pedagógica, todos os campos promovidos pela 

empresa “Tempo de Aventura”, têm uma supervisão técnica dos serviços centrais que 

fazem diversas visitas ao Campo de Férias. 

A empresa é reconhecida e recomendada como Campos e Colónias de Férias pela 

Confederação Nacional das Associações de Família, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henrique Cabral 
(Diretor do Campo 

de Férias)

Usher 
(Estagiários)

Monitores 
(Estagiários)

Monitores 
(Estagiários)

João Tirá 
(Coordenador da 

Equipa Pedagógica)

Figura 7- Organograma da empresa Tempo de Aventura 
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4.1- Perfil e Tarefas de um Monitor 

Um Monitor de um campo de férias deve ser: Dinâmico, Entusiasta, Moderador, Enérgico 

e Atento, Competente, Bem-humorado, Adulto e Brincalhão, Pontual, Colaborador, 

Tolerante, Ser capaz de trabalhar em equipa e ser capaz de criar um espírito de grupo, 

(Fonte: www.tempodeaventura.pt).   

 

Os monitores têm a tarefa de coordenar o grupo de clientes, animar o grupo e fazer 

acontecer as atividades da maneira mais divertida e segura. 

O dia de um monitor está dividido em 3 períodos: Manhã, Tarde e Noite. 

Durante a manhã e a tarde o monitor deve realizar com o seu grupo as atividades propostas 

pelo programa orientando o grupo até ao local onde se irá realizar a atividade, dar o 

briefing da atividade que irá se realizar, dinamizar a atividade e dar segurança nas 

atividades. 

Durante a noite o monitor tem como principal tarefa animar e coordenar o grupo, pois é 

á noite que o campo realiza um concurso de karaoke, just dance e discoteca. Nestas 

atividades o monitor tem como tarefa ser o apresentador do concurso, ser o DJ que passa 

as músicas, ser convidado especial e ser coreografo. 

No fim da noite toda a equipa técnica reúne-se para analisar e avaliar o dia e definir tarefas 

e funções para o que irá acontecer no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Equipa Pedagógica 

http://www.tempodeaventura.pt/
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4.2- Perfil e Tarefas do Usher 

Um Usher tal como o monitor deve ser: Dinâmico, Entusiasta, Moderador, Enérgico e 

Atento, Competente, Bem-humorado, Adulto e Brincalhão, Pontual, Colaborador, 

Tolerante, Ser capaz de trabalhar em equipa e ser capaz de criar um espírito de grupo, 

(Fonte: www.tempodeaventura.pt).   

Os Ushers têm como tarefas orientar e coordenar os monitores, dividir o grupo de clientes 

em subgrupos, antever se está tudo preparado para realizar as atividades programadas, 

informar os responsáveis do grupo de clientes sobre o que irá acontecer durante o dia, 

falar com o grupo de clientes sobre quais serão as atividades que irão realizar, sobre as 

regras do campo de férias, sobre como deverão ir equipados para cada atividade, entre 

outras. 

O dia de um usher como a de um monitor está dividido em 3 períodos: Manhã, Tarde e 

Noite. 

Durante a manhã antes de o grupo de clientes chegar este deve designar quais serão os 

monitores que deverão deixar tudo preparado de cada atividade, deve também designar 

quem irá realizar os briefings das atividades, no fim o usher deverá passar por todas as 

atividades para verificar que ficou tudo bem montado e em segurança, logo após os 

clientes chegarem este deve reunir o grupo de clientes e formar uns subgrupos (equipas 

mistas). 

Ao longo do dia o usher tem como tarefas avisar tanto os responsáveis como o grupo de 

clientes que atividade irão ter a seguir e enquanto as atividades estão a decorrer, ele deverá 

passar de atividade em atividade para verificar se está tudo a correr bem e se é necessária 

ajuda em alguma coisa. 

Durante a noite os ushers juntam-se aos monitores desempenhando ambos as mesmas 

funções já descritas anteriormente. 

No fim da noite toda a equipa técnica reúne-se, nesta reunião os ushers dizem o que 

acharam do desempenho da sua equipa de 

monitores, o que acharam que correu mal e no que 

todos podemos melhorar. 

 
Figura 9- Equipa de Ushers e Monitores 

http://www.tempodeaventura.pt/
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5- Estrutura Organizacional do Campo de Férias do Cadaval 

O Campo de Férias do Cadaval está divido em 2 áreas, designadas por área técnica de 

apoio e a área das atividades. 

A área técnica de apoio é constituída pela receção, sala de convívio, sala de festas, 

refeitório, lavandaria, mercearia, quartos múltiplos divididos por ala masculina e ala 

feminina, também balneários em cada uma das alas (masculina e feminina), quartos para 

a direção/monitores e professores ou responsáveis de grupos, aldeia aventura onde estão 

várias casas de madeira que neste momento servem de arrumação de material das 

atividades, piscina, parque de estacionamento e zona de matraquilhos. 

A área das atividades é todos os locais onde se fazem as atividades, que são campo de 

jogos, campo de voleibol, campo de precisão, campo relvado sintético, lago, forte de 

laser-tag, parede de escalada, caminhos pedestres, campo relvado de bigball, zona de slide 

e  zona das lowropes, (Fonte: www.tempodeaventura.pt).  

 

 

 

 

 

Figura 10- Mapa do Campo de Férias do Cadaval 

Fonte: www.tempodeaventura.pt 

http://www.tempodeaventura.pt/
http://www.tempodeaventura.pt/
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6- Atividades realizadas no Campo de Férias do Cadaval 

O campo de Férias do Cadaval desenvolve várias atividades, não só desportivas, mas 

também de exploração e atividades de lazer. 

Este conjunto de atividades visam que os participantes tenham um conjunto de diferentes 

vivências e que com elas possam haver evoluções positivas no seu crescimento, 

conhecimentos e assim também possam despertar novos talentos e capacidades, (Fonte: 

www.tempodeaventura.pt). 

As atividades desportivas desenvolvidas pelo campo são: Canoagem, Bigball, Escalada 

em parede artificial, Escalada Spyder, Laser-tag, Futebol, Polo Aquático, Slide, Andebol, 

Voleibol, Aeróbica, Saltiball, Paddle, Tiro com Arco, Tiro com Zarabatana, Fisga ball, 

Funda e Lowropes e slide. 

As atividades de exploração realizadas pelo Campo de Férias do Cadaval são: Peddy-

Paper, Caça ao Tesouro Chinesa, Jogo de Orientação 3Z 3D, Jogo de Pistas e Foto-Paper 

Temático.  

As atividades de lazer realizadas no campo são: Karaoke, Just Dance, Discoteca, 

FotoVisionarium, Noite de Gala, piscina e matraquilhos. 

 

 

6.1- Segurança das atividades 

Na questão da segurança o Campo de Férias do Cadaval tem os espaços seguros, 

devidamente equipados, os participantes são acompanhados todo o programa pela equipa 

pedagógica do campo, cada participante tem um seguro de acidentes pessoal, as 

instalações têm mecanismo de vigilância/controlo, a área do Campo de Férias é vedada, 

tem sistema de controlo de incêndios e intrusão; extinção de incêndios e sinalética de 

emergência, é também detentora de um plano de emergência de evacuação e têm sempre 

os equipamentos das atividades em ótimas condições, visto que existe sempre alguém que 

verifica o estado e as condições do mesmo, (Fonte: www.tempodeaventura.pt). 

 

  

http://www.tempodeaventura.pt/
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Figura 11- Atividade de Slide 
Figura 12- Atividade de Bigball 

 

Figura 13- Atividade de Canoagem 

 
Figura 14- Atividade de Aeróbica 
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Capítulo III – Atividades 

Desenvolvidas 
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1- Objetivos do Estágio 

O estágio curricular está enquadrado numa das Unidades Curriculares do Curso de 

Técnico Superior Profissional Desportos de Montanha, da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Realizei este estágio na 

empresa Tempo de Aventura (Campo de Férias do Cadaval), localizada no Cadaval. 

Os objetivos de estágio a que me propus são: 

• Reunir o máximo de conhecimento e capacidades sobre as atividades 

desenvolvidas na empresa (Tempo de Aventura); 

• Cativar as crianças e jovens para as modalidades inseridas no Desporto de 

Montanha; 

• Adquirir atitudes/comportamentos adequados às funções que estava a exercer; 

• Marcar a diferença dentro da empresa, para puder um dia mais tarde ser contratado 

pela mesma. 

 

2- Atividades Desenvolvidas no Estágio 

O meu estágio curricular começou no dia 11 de março de 2019, quando cheguei ao local 

de estágio depois de me ter instalado na camarata, fui entregar os papéis do estágio para 

que juntamente com o supervisor de estágio pudéssemos preencher o plano de estágio e 

tratar do resto dos papéis. Depois de tudo estar em ordem, houve uma reunião da equipa 

técnica para que nos pudéssemos conhecer uns aos outros e sabermos o que iria acontecer 

durante essa semana. Nessa reunião foi nos transmitido todas as atividades desenvolvidas 

no campo de férias, as áreas técnicas e as de apoio, as regras, os horários do campo, foi 

nos transmitido também que durante aquela semana como não iria haver grupos de 

clientes iriamos ter aquela semana como formação. 

Durante a primeira semana realizei as atividades do campo de férias sob a vigilância do 

supervisor de estágio onde em cada atividade ele nos dava o briefing, ensinava-nos alguns 

dos jogos que se poderíamos realizar. 

 

  

Figura 15- Atividade de conhecimento do 

espaço do campo de férias 
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Na semana seguinte foi o meu primeiro contacto com os clientes, nessa semana 

recebemos o grupo da Fundação Benjamim Dias Costa que tinham idades entre os 5 e os 

6 anos. O supervisor como sabia que eu vinha de um curso de Desportos de Montanha 

colocou me na segurança das atividades de Escalada Spyder e Escalada em Parede 

Artificial, pois estas atividades como faziam parte das Unidades Curriculares do meu 

curso estava mais preparado para as realizar, conforme Anexo II. 

Escalada Spyder e Escalada parede Artificial - Escalada realizada no campo de férias 

é feita com a máxima segurança e com condução da equipa técnica. São introduzidos 

jogos em que todos os participantes atingem o seu próprio objetivo. A equipa técnica 

assegura o bom funcionamento da atividade. Para realizar estas atividades todos os 

participantes são equipados com arneses; capacete; cordas; mosquetões; descensores, 

(Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Chegada a receção do grupo a equipa de monitores juntamente com o seu usher, vão ter 

com o grupo para realizar a receção ao grupo e posteriormente direcioná-los para as suas 

camaratas, depois do grupo se ter instalado nas suas camaratas o usher fala com o grupo 

explicando as regras do campo, os horários do almoço, tempo livre, jantar e ceia, as 

atividades que irão realizar e como deverão estar equipados para cada atividade. No fim 

do usher transmitir estas informações, ele divide o “grande grupo” em equipas 

representadas por cores e designa um monitor para cada equipa, este monitor irá fazer 

parte da equipa como responsável do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16- Atividade de Escalada Spyder 

 
Figura 17- Atividade de Escalada na Parede Artificial 
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Numa outra semana recebemos o grupo da Casa do Lago, este grupo tinha jovens entre 

os 11 e os 17 anos. O supervisor nesta semana lançou-me o desafio de estar a dinamizar 

e a organizar atividades que não estava tão habituado a realizar, nesta semana fiquei 

responsável pelas atividades de Slide e Canoagem, conforme Anexo III.  

Senti alguma dificuldade a dinamizar a atividade de canoagem, mas com a ajuda dos meus 

colegas conseguimos realizar diversos jogos e os participantes gostaram muito da 

atividade. 

No slide fiquei responsável pela receção dos participantes sempre sob a vigilância do 

Coordenador da Equipa Técnica. No início tive algumas dificuldades na receção destes 

participantes pois alguns tinham peso superior ao meu, durante a realização da atividade 

pedi conselhos ao Coordenador para que pudesse combater essa desvantagem que era o 

peso, posteriormente coloquei em prática as dicas que me foram transmitidas e consegui 

realizar receções com mais segurança. 

Slide - O Campo de férias oferece uma aventura cheia de adrenalina num percurso de 175 

metros, Este é um circuito de velocidade que permite disfrutar de uma excelente paisagem 

e tem como desafio uma descida que sobrevoa o lago biológico do campo de férias. Para 

realizar esta atividade todos os participantes são equipados com capacetes, arneses, 

lounges, roldanas e mosquetões, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Canoagem – Esta atividade é uma aventura no meio aquático que permite aos 

participantes desfrutar do domínio da navegação em embarcações (Canoas Seat-on-Top 

duplos). Realiza-se no Lago biológico do campo de férias dinamizado e supervisionado 

pela equipa técnica. Para realizar esta atividade todos os participantes são equipados com 

capacetes, coletes salva-vidas e pagaias, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

 

 

 

 

 

  

Figura 18- Atividade de Slide 
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Numa das semanas do estágio tive uma formação para monitores de Campos de Férias 

que durou 3 dias. Essa formação foi realizada no Campo de Férias do Cadaval, no qual 

estiveram 70 pessoas. 

A formação foi nos dada pelos Monitores mais antigos do Campo de Férias juntamente 

com o diretor do campo (Henrique Cabral), nesta formação à semelhança do que fazemos 

com grupos de clientes fomos separados em equipas. Durante os 3 dias da formação as 

equipas competiram umas contra as outras realizando as atividades desenvolvidas no 

campo e à medida que íamos mudando de atividade os formadores davam-nos 

informações de como eles realizavam os briefings, dos jogos que faziam em cada 

atividade, conselhos para pudermos coordenar e organizar melhor o grupo de clientes nos 

quais somos responsáveis, entre outras. 

Os formadores transmitiram-nos também exemplos de jogos de dinâmica de grupos que 

podíamos realizar com os clientes, onde esses jogos tinham como objetivo o trabalho em 

equipa, a cooperação dos elementos da equipa e conhecer os pontos fortes e fracos de 

cada elemento da equipa de forma a conseguirem definir papéis dentro da própria equipa.  

O último momento desta formação foi nos transmitida informação sobre suporte básico 

de vida que como monitores de campo de férias devemos ter presente para que caso 

alguma vez acontece-se um acidente sabermos como devíamos agir, esta “palestra” foi 

nos dada pelo Diretor do Campo de Férias (Henrique Cabral) no qual tem formação nesta 

área. 

No fim da formação foi-nos dado um certificado de competências para desempenharmos 

a função de Monitores/Animadores de um campo de férias, conforme Anexo IV. 

 

 

 

 

  

Figura 19- Atividade de Orientação durante a 

Formação 
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No decorrer do estágio esteve no campo de férias o grupo do Centro de Estudos 19,9 

Valores, este grupo tinha jovens entre os 5 e os 13 anos. Até este momento a minha maior 

dificuldade era a comunicação com o grupo de clientes, assim sendo o supervisor para 

combater esta minha dificuldade colocou me como responsável da equipa Verde. Neste 

cargo o monitor tem como tarefas acompanhar sempre o grupo levando-o até aos locais 

onde irá realizar as atividades e cooperar com os outros monitores responsáveis pelas 

atividades na dinamização e organização da atividade. 

Com este grupo fiquei responsável de cooperar nas atividades de Canoagem, Laser-Tag 

e Escalada na Parede Artificial, conforme Anexo V. 

 Laser-Tag – Esta atividade é uma versão do Paintball, mas sem dor, ou seja, em vez de 

a arma projetar bolas de tinta no Laser-Tag a arma dispara feixes de laser. Nesta atividade 

existem várias missões que os participantes podem fazer, como por exemplo, o jogo de 

equipas que consiste em duas equipas competirem entre si e eliminarem-se uns aos outros, 

ganha a equipa que ficar com mais elementos vivos. 

Outra das missões é o assalto à bandeira, que consiste em o monitor esconder uma 

bandeira de Portugal no meio do campo. A primeira equipa a descobrir a bandeira e a 

leva-la até à sua base é a vencedora. 

Por fim, a última missão desta atividade era o Resgate da Princesa, que consiste em um 

elemento de cada equipa ir para a base inimiga e os restantes elementos de cada equipa 

tinham que resgatar essa pessoa e levá-la de volta á sua base para puderem ganhar a 

missão. 

Para realizar esta atividade todos os participantes são equipados com uma bandana de cor 

Amarela ou Azul, Head-Set e Marcador (Arma), (Fonte: documento fornecido pelo 

supervisor). 

 

 

 

  

Figura 20- Atividade de Laser-Tag 
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Posteriormente recebemos no campo de férias o grupo Laranjeiras, neste grupo ao 

contrário do que era habitual tivemos pessoas que ficaram 1 dia e pessoas que ficaram 2 

dias connosco. Para adquirir ainda mais competências na comunicação com os clientes o 

supervisor colocou-me novamente como responsável da equipa número 5. 

Outra particularidade que tivemos com este grupo é que em vez de haver monitores 

responsáveis por equipas e monitores responsáveis pelas atividades, com este grupo os 

monitores responsáveis por equipas ficaram também responsáveis por dinamizar e 

organizar as atividades. 

Assim sendo, fiquei responsável pelas atividades de Lowropes, Arco, Zarabatana, Slide, 

Bigball, Spyder, Voleibol e Futebol, conforme Anexo VI. 

Lowropes- Esta atividade é um circuito de equilíbrio. O objetivo desta atividade é por à 

prova a mobilidade de cada participante, tendo estes como desafio completarem todas as 

provas do circuito, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Tiro com Arco, Zarabatana e Fisgaball- O Campo de Tiro do campo de férias é um 

cenário onde a pontaria entre cada participante é posta à prova. Nesta zona havia duas 

linhas de tiro para cada modalidade. O objetivo destas modalidades usando arcos e flexas, 

zarabatana e dardos ou fisgas e bolas eram iguais acertar num de alvo tentando ganhar o 

máximo número de pontos possíveis, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Bigball- Esta atividade é uma versão do Voleibol, nesta atividade é feita com duas 

equipas dentro de uma área de jogo semelhante á do voleibol, competindo uma contra a 

outra. As regras são semelhantes às do voleibol só que este jogo é jogado com uma bola 

gigante, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21- Atividade de Bigball 
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Na última semana do meu estágio recebemos no campo de férias o grupo Raul Lino, este 

grupo tinha jovens entre os 7 e os 10 anos. Neste grupo tive o cargo de Usher, quando 

recebi a informação que ia ser usher não me sentia preparado para esse cargo, mas pedi 

ajuda aos meus colegas que desempenhavam esse cargo e esclareceram-me de todas as 

dúvidas que tinha. 

O grupo Raul Lino ia realizar as atividades de Escalada na Parede Artificial, Slide e o 

Selfie Game, conforme Anexo VII. 

Selfie Game- Este jogo estimula a originalidade e criatividade de cada um dos grupos. 

Numa maratona digital, o guião de jogo fornecerá a temática para os melhores registos 

fotográficos com os participantes que estão a realizar este jogo numa competição artística 

visual, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Antes da chegada do grupo ao campo de férias preparei um plano com todas as atividades 

que o meu grupo iria realizar para me orientar melhor, de seguida chamei os monitores 

que faziam parte do meu grupo e dividi-os pelas atividades que iriam realizar para que as 

fossem preparar, depois passei por cada atividade para verificar se estava tudo preparado 

e em segurança. 

Quando o grupo chegou ao campo de férias, eu e a minha equipa de monitores recebemos 

o grupo e direcionamo-los para as suas camaratas, posteriormente juntando o grupo todo 

falei sobre as regras do campo, os horários, as atividades que iriam realizar e como 

deveriam estar equipados. 

De seguida separei o grupo em equipas atribuindo-lhes uma cor e um monitor 

responsável, a esse monitor pedi que durante as atividades como eles iriam estar a 

competir entre si fizessem uma classificação, para que quando chega-se o fim da estadia 

do grupo no campo de férias pudesse lhes informar quem tinha ganho desta grande 

competição que tiveram. 

Durante o decorrer das atividades andei de atividade em atividade para verificar se estava 

tudo a correr bem e se era necessária a minha ajuda, pude também tirar algumas 

fotografias e vídeos para que mais tarde as pudessem ver no fotoviusionárium. 
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Fotovisiunárium- Última atividade que encerra todos os programas. Nesta atividade 

todos os participantes irão visionar a reportagem fotográfica construída durante a sua 

estadia no campo de férias, (Fonte: documento fornecido pelo supervisor). 

Antes da última atividade do grupo Raul Lino (fotovisiunárium), agradeci por terem 

estado presentes e anunciei a equipa vencedora da competição das atividades. Depois da 

última atividade entreguei a um professor responsável do grupo uma pen com todas as 

fotografias e vídeos tiradas e uns diplomas de participação. 

Por último, eu e os meus colegas monitores ajudamos os jovens a levar as suas malas até 

ao autocarro e despedimo-nos deles. 

No último dia de estágio, reuni-me com o supervisor para que ele pudesse assinar as 

minhas folhas de estágio e preencher a minha avaliação, por fim despedi-me de toda a 

equipa técnica do campo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22- Atividade de Slide 

 

Figura 23- Atividade de Escalada em Parede Artificial 
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Capítulo IV – Reflexão Final 
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Reflexão Final 

 

O estágio curricular que completa o Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de 

Montanha realizado na empresa Tempo de Aventura (Campo de Férias do Cadaval), deu-

me a oportunidade de ficar a conhecer as responsabilidades, tarefas e funções de um 

Monitor de campo de férias. A realização deste estágio permitiu-me aprender várias 

maneiras de dinamizar e orientar atividades de desportos de montanha, bem como adquirir 

capacidades noutras áreas como a comunicação e animação. 

Depois do estágio tenho a sensação de ter dado o melhor de mim em todas as tarefas que 

a empresa me propôs, sinto também que superei todos os desafios que me foram 

propostos. 

A maior dificuldade que encontrei no decorrer do estágio foi a adaptação da comunicação 

com as várias idades dos grupos recebidos, com o passar do tempo e com a experiência 

consegui combater esta dificuldade. 

Os pontos positivos no decorrer do estágio foram o espírito de entre ajuda que se criou 

entre os estagiários que foi uma mais valia para a resolução de problemas que apareciam 

no decorrer das atividades. Outro ponto positivo foi a sensação que tive de ter crescido 

tanto a nível pessoal como profissional. 
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Anexo II – Plano diário da 
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Plano diário da Fundação Benjamim Dias 
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Plano diário da Fundação Casa do Lago 
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Certificado da Formação de Monitor 
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Anexo V – Plano diário do 
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Plano diário do Centro de Estudos 19,9 Valores 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio 

 TEMPO DE AVENTURA (CAMPO DE FÉRIAS DO CADAVAL) 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo VI – Plano diário do 
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Plano diário do Grupo Laranjeiras 
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Anexo VII – Plano diário da 

Escola Raul Lino 
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Plano diário da Escola Raul Lino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


