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Resumo 

O relatório tem como função demonstrar o trabalho realizado no decorrer do estágio 

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

Montanha. Este teve a duração total de 750 horas, distribuídas entre 01 de março a 30 de 

junho. Toda a atividade foi realizada nos parques de aventura de Albufeira e Lagos 

(Algarve/Faro). 

No estágio pude aplicar vários conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, tais como 

manobras com cordas, noções básicas de primeiros socorros, meteorologia e cartografia 

de Montanha, pedestrianismo e orientação, inglês, uma vez que os locais são fortes pontos 

de atração turística. O Inglês foi sem dúvida fundamental para a contacto com alguns 

grupos de clientes. 

O meu trabalho nos parques passou a monotorização das atividades de natureza que 

existiam como oferta ao público, tais como o Arborismo, o paintball, peddypapper, 

teambuilding e slackline, também fiz trabalhos de manutenção que passaram desde a 

limpeza do parque há manutenção de percursos. Também pude fazer parte da equipa que 

distribuía a publicidade, de forma a aprender como o processo era feito. 
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Introdução  

O estágio foi realizado na empresa Luso Aventura, Lda. nos parques de Aventura de 

Albufeira e Lagos onde as atividades prevalecentes são o Arborismo e o Paintball, a 

mesma empresa têm também atividades de teambuilding, Peddy-Paper ou slackline. 

O que me levou a escolher este local de estagio, foi sem duvida a vontade de querer 

adquirir novas experiencias, novas capacidades, e melhorar a nível pessoal e profissional, 

uma vez que albufeira/lagos são destinos turísticos procurados, poderia praticar o meu 

inglês com diferentes pessoas, melhorar também os meus conhecimentos em Francês, e 

colocar em prática vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Ao mesmo tempo, 

procurei este local pelo facto de ser um destino turístico onde poderia aproveitar de certas 

atividades locais interagir com pessoas de diferentes nacionalidades, e consequentemente 

outras mentalidades e experiências.  

Durante o estágio, passei por uma fase inicial em que consistiu acompanhar vários 

monitores para entender como as coisas funcionavam no parque. Após este período de 

adaptação não demorou muito tempo para passar a fazer as tarefas diárias como qualquer 

monitor do parque. 

Como forma de melhor perceção das atividades desenvolvidas, o presente documento 

encontra-se estruturado da seguinte forma: caracterização do local de estágio, 

enquadramento da entidade de acolhimento, objetivos, atividades desenvolvidas e 

reflexão final. 
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Parte I- Caracterização do local de estágio  

1. Albufeira 

Albufeira pertencente ao Distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, com cerca de 

40 000 habitantes e com 140,66 km² de área, subdividido em 4 freguesias (Guia, Ferreiras, 

Paderne, Olhos de Água). O município é limitado a oeste e noroeste pelo município de 

Silves, a nordeste e leste por Loulé e a Sul tem uma ampla costa no Oceano Atlântico. 

Um concelho dividido em quatro freguesias, é conhecido pelo seu clima temperado 

mediterrânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

2.Lagos 

Lagos é uma cidade do Distrito de Faro, do Algarve, com cerca de 31 000 habitantes. 

subdividido em 4 freguesias (Bensafrim e Barão de São João, São Gonçalo de Lagos, 

Luz, Odiáxere. O município é limitado a norte por Monchique, 

a leste por Portimão, a oeste por Vila do Bispo, a noroeste 

por Aljezur e a Sul tem litoral no oceano Atlântico. Lagos está 

historicamente ligada aos  

 

 

Figura 1-Brasão da cidade de Albufeira(fonte: 
https://www.cm-albufeira.pt/content/armas-de-
albufeira ) 

Figura 2--Brasão da cidade de 
Lagos- Fonte: 
https://www.google.com/search
?q=brasao+lagos&client=firefox-
b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZ
BGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw
=1525&bih=680#imgrc=anqlccAR
ZnNoaM:  

https://www.cm-albufeira.pt/content/armas-de-albufeira
https://www.cm-albufeira.pt/content/armas-de-albufeira
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
https://www.google.com/search?q=brasao+lagos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8yvLS7aDjAhVZBGMBHZMYBocQ_AUIECgB&biw=1525&bih=680#imgrc=anqlccARZnNoaM
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Descobrimentos Portugueses, sendo hoje um dos mais atrativos centros turísticos do 

Algarve, com praias e património cultural e religioso de exceção, assim como uma vida 

noturna de grande dinamismo. 

 

 Parte II – Enquadramento da Entidade de Acolhimento 

1. Caracterização da empresa 

A Luso Aventura, Lda. foi criada em 2008 por dois empresários franceses, que se 

estabeleceram em primeiro na Figueira da Foz, e mais tarde abriram parques em Albufeira 

(2010), Lagos (2015) e Vila Real de Santo António (2017). 

Abertos todo o ano, os parques têm com população alvo: grupos famílias e amigos, 

escolas, campos de ferias, grupos de escuteiros, empresas em atividades de teambuilding 

e também despedidas de solteiro(a).  

Dispõe de atividades de arborismo para clientes com mais de quatro anos de idade e um 

metro de altura. 

Em ambos o parque existe também atividades de paintball para maiores de 10 anos.  

Assim como Peddy-Paper e Slackline. 

As línguas mais faladas no parque são o Português, o Inglês, o Francês e Espanhol. 



4 
 

 

A Luso Aventura é uma empresa que apoia os seus empregados ou estagiários, 

propõe atividades em conjunto, desde jogos de futebol a jantares. Também é uma empresa 

em que gorjetas adquiridas possam vir a financiar uma atividade (ex. Batismo de 

Mergulho, convívios) em conjunto entre todos os monitores dos diferentes parques de 

forma a incentivar ao convívio entre monitores e melhorar a sua interação como se fosse 

uma ação de teambuilding  

Os parques têm dois seguros um de responsabilidade civil e um seguro de acidentes 

pessoais, têm também um plano de organização de segurança e socorro. 

O parque dispõe também de um regulamento interno 

Figura 3-Receção Albufeira- ( fonte Própria)  



5 
 

 

 

 

 

 

Figura 4- Regulamento interno de ambos os parques - ( fonte Própria) 
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2. Caracterização da empresa no local de estágio  

No local de estágio, seja em albufeira ou 

lagos o parque dispõe de uma receção, 

algumas mesas para que os clientes 

possam trazer comida, são muitas vezes 

utilizadas durante as festas de aniversario, 

os parques têm casas de banho ecológicas, 

e em albufeira um contentor para 

arrumação e manutenção. No caso de 

Albufeira no local de estágio existe uma 

outra empresa, a Foto Aventura Algarve. 

Ambos os parques estão abertos todo o 

ano com algumas alterações no horário. 

Na receção também se encontras um 

minibar que vende refrigerantes, águas e 

snacks 

 

 

 

 

Figura 5-receção de albufeira - ( fonte Própria) 

Figura 6-horário Lagos( Fonte- http://www.parqueaventura.net/lagos/) 
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Figura 7-Horário Albufeira- Fonte(http://www.parqueaventura.net/albufeira/) 

 

De 01 fevereiro a 14 de março os parques abrem das 14h00m até as 18h00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8-Mesa de convívio - ( fonte Própria) 

 

 

Figura 9-Mesa de convívio - ( fonte Própria) 
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Parte III - Objetivos 
  

1.Objetivos Gerais do Estágio 
 

 Para o estágio curricular, foram estabelecidos alguns objetivos preenchidos no plano de 

trabalho pelo orientador do local de estágio. Foram formulados objetivos gerais.  

• Saber efetuar a receção ao cliente 

• Dominar as fases de Preparação e formação do cliente para a atividade de 

arborismo 

• Ser conhecedor do processo de monitorização no percurso de arborismo 

• Adquirir autonomia em resgates em altura com corda 

• Efetuar a manutenção do material 

O estágio visa em adquirir novos conhecimentos, e aplicar grande parte dos 

conhecimentos posteriormente adquiridos de forma a ser um bom profissional. 

 

2. Objetivos Específicos de Trabalho/ Metodologia 
O estágio começou com uma formação sobre os equipamentos e normas de segurança, 

exatamente como se faz com os clientes, seja no arborismo ou no paintball, assim logo 

nos primeiros dias pude experimentar todos os percursos de Albufeira e Lagos. 

Após concluída esta etapa, comecei por acompanhar os monitores com mais experiência 

ao longo do dia, na chegada dos clientes ao equipar e principalmente durante a formação 

de forma a ver como estes se posicionavam com diferentes tipos de pessoas fossem 

adultos ou crianças, também para ver  como estes davam as formações podendo assim 

adquirir o meu próprio diálogo, sendo este em português, inglês ou mesmo francês. No 

que toca ao paintball inicialmente ajudei a preparar as atividades, de forma a entender 

como o material funcionava e se preparava, quando surgiu oportunidade pude também 

ingressar num grupo de paintball também para ter uma experiência no parque.     

 

Ao desenvolver autonomia passei a desempenhar as tarefas de monitor. 

As funções de um monitor são: 
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 Na presença de participantes- 

• Previamente à abertura ao publico, proceder à abertura de todos os percursos e 

verificar o estado dos equipamentos e instalações. Verificar possíveis atos de 

vandalismo ou defeitos na linha de vida, nos jogos ou slides 

• Acolher e apresentar o Parque Aventura a todos os potenciais interessados, de 

forma cordial e simpática  

• Solicitar aos clientes o preenchimento das condições de participação  

• Colocar cuidadosamente o equipamento de proteção individual. 

• Realizar a formação(pré-atividade) no percurso de formação. Garantir na 

execução pratica, que todos os participantes cumprem as normas de segurança 

• Manter máxima atenção e vigilância sobre os participantes assegurando total 

disponibilidade a qualquer dúvida ou problema 

• Manter um diálogo perante com outros monitores 

• Incentivar os participantes ao sucesso e, se necessário intervir nos percursos 

prestando auxílio aos participantes em dificuldade 

• Em último caso, iniciar procedimentos de resgate 

• À saída dos participantes entregar sempre que possível o cartão de agradecimento  

• No final do dia, fechar a entrada de todos os percursos  

 

Na ausência de participantes 

• Verificar e anotar eventuais defeitos ou falhas nas instalações, equipamentos, 

arvores, vedações e/ou outros. Se possível proceder á sua solução ou arranjo do 

mesmo. 

• Procurar manter a totalidade do espaço sem quaisquer vestígios de lixo 

• Manter a receção limpa e arrumada 

• Verificar e manter as condições de higiene do sanitário  

Relativamente á manutenção do parque pude fazer a limpeza dos CLiC-iT e KOALAS 

e ao respetivo arnês de cada equipamento, também ao longo dos percursos houve a 

oportunidade de aprender como substituir tábuas e apertar as mesmas ao longo dos 

diferentes jogos, durante o estagio lixámos e pintámos a receção entre outras coisas, 
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organizei o material de paintball e efetuei a sua limpeza desde lavar os fatos a limpar 

os marcadores, assim como a limpeza do terreno dos parques. 

 

3. Dia a dia durante o estágio  

Apesar de o parque abrir ao publico mais tarde os monitores entravam sempre mais cedo 

por isso geralmente entre as nove horas e as nove horas e trinta minutos os monitores já 

estavam no parque a preparar o início das atividades. Ao chegar ao parque começava-se 

por abrir a receção e abrir os percursos, depois colocar o extintor e dar uma vista de olhos 

no parque. Se necessário realizar alguma manutenção em um local necessário. No caso 

de uma marcação de paintball o mesmo é preparado com antecedência, se possível antes 

da abertura do parque de forma a não perder tempo no momento da chegada dos clientes. 

Quando os clientes chegam ao parque alguém os atende na receção, entrega-se as 

condições de participação e de seguida um monitor equipa os clientes e prossegue-se para 

a formação. Faz-se o acompanhamento durante os percursos e no final desequipa-se o 

cliente. 

Já no Paintball após o mesmo preparado, dá-se as regras, e faz se a monitorização do 

mesmo no final arruma-se tudo e limpa-se o que é necessário, e coloca-se os fatos num 

recipiente para levar para lavar. 

No final do dia fecha-se os percursos arruma -se os extintores, recolhe-se o lixo e fecha -

se a receção. 

Os horários eram disponibilizados com alguma antecedência, no entanto sofriam 

alterações constantes, consoante o volume de trabalho irregular em certas alturas. 
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Figura 10-Exemplo de um horário de trabalho antes de sofrer alterações - ( 
fonte Própria) 

 

Figura 11- Eu a equipar um cliente - ( fonte Própria) 
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Parte IV-Atividades desenvolvidas 

1. Arborismo 

O arborismo é um desporto onde se realizam percursos nas entre as plataformas que se 

encontram nas arvores. Entre duas plataformas existe um jogo e o indivíduo deve transpor 

os mesmo, esses jogos podem ser pontes suspensas, redes, slides, saltos de Tarzan. É uma 

atividade que não requer uma preparação física especifica, no entanto, os clientes devem 

estar dentro dos requisitos mínimos (ter mais de um metro de altura e quatro anos de 

idade, não exceder os 110kg). Em albufeira o parque dispõe de cinco percursos, cada 

percurso de arborismo tem uma cor associada e com diferentes níveis de dificuldade, 

sendo que o mais fácil para iniciantes de todos  é o percurso laranja , seguido do amarelo 

um percurso para iniciantes grande também de dificuldade fácil, depois o violeta que sem 

duvida é já um percurso de dificuldade média, azul claro também de dificuldade média 

assim como o azul escuro, e por fim o vermelho é difícil. Em Lagos os percursos diferem 

existe dois percursos laranja, um verde que é de dificuldade media para os iniciantes, um 

azul, um vermelho e um preto, que de todos os percursos em ambos os parques é sem 

dúvida um bom desafio seja enquanto cliente ou como monitor. 

Os percursos são agrupados em packs, sendo estes o curioso- que inclui o percurso laranja 

e amarelo, o aventureiro- laranja amarelo e violeta, e o destemido que inclui todos os 

percursos desde o laranja mas também o azul claro o azul escuro e o vermelho, isto em 

albufeira, já em lagos o curioso inclui dois percursos laranja e um amarelo, o aventureiro 

inclui os mesmo dois percursos laranja e amarelo mas também um verde, e o pack 

destemido inclui todos os acima referidos e mais um azul e um vermelho, e dependendo 

das condições os monitores podem autorizar a ida a um percurso preto. Os preços variam 

entre os packs como se pode verificar nas imagens a seguir: 

 

  

Figura 12-Nivel Curioso- fonte: (http://www.parqueaventura.net/albufeira/) 
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Figura 13-Nível Aventureiro Albufeira - fonte: (http://www.parqueaventura.net/albufeira/) 

Figura 14-Nível destemido Albufeira - fonte: (http://www.parqueaventura.net/albufeira/) 

Figura 15-Nível Curioso Lagos - fonte: (http://www.parqueaventura.net/lagos/) 
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O arborismo para atividades de grupo é necessário reservar previamente, mas não 

necessita de marcação para menos de 8 participantes. Apesar de se aceitar grupos sem 

marcação mediante o material disponível.  

O parque também dispõe de um pack para quem deseja fazer Arborismo e Paintball 

A empresa utiliza dois sistemas de segurança diferenciados, sendo um o KOALA, mais 

adequado a crianças até aos onze anos ou um metro e trinta de altura, e os CLiC-iT 

abrangem todos os restantes. 

No caso dos KOALA estes entram no início do percurso funcionando como uma 

roldana e apenas saem no final do percurso. Já os CLiC-iT coloca-se um, depois sem 

retirar o que se colocou abre se o outro e assim não é possível retirar os CLiC-iT uma vez 

que apenas pode estar um aberto de cada vez, sendo impossível sem conhecer as técnicas 

Figura 16-Nivel Aventureiro Lagos - fonte: (http://www.parqueaventura.net/lagos/) 

Figura 17-Nivel Destemido Lagos - fonte: (http://www.parqueaventura.net/lagos/) 
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retirar ambos durante os percursos. No final existe um cabo solto para enganar os CLiC-

iT. 

 

  

 

 

 

 

 

                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Arborismo, antes do Paintball, é sem dúvida atualmente a atividade principal do parque. 

Enquanto monitor intervimos sempre que necessário, no entanto para melhorar o 

Figura 18-Koalas para menores de 12 anos- 

Fonte: http://koala-

equipment.com/img/cms/koala-

equipment-equipement-epi-safety-

equipment-ppe-500.jpg 

Figura 19-Clic-its para maiores de 12 anos e mais de 1,40m - ( fonte 
Própria) 

http://koala-equipment.com/img/cms/koala-equipment-equipement-epi-safety-equipment-ppe-500.jpg
http://koala-equipment.com/img/cms/koala-equipment-equipement-epi-safety-equipment-ppe-500.jpg
http://koala-equipment.com/img/cms/koala-equipment-equipement-epi-safety-equipment-ppe-500.jpg
http://koala-equipment.com/img/cms/koala-equipment-equipement-epi-safety-equipment-ppe-500.jpg
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funcionamento do parque e para dar uma atividade mais fluida aos participantes damos 

sempre dicas de como ultrapassar alguns obstáculos. Intervir em altura acontecia quando 

os participantes não entediam bem o funcionamento do material.  

De todos os percursos na minha experiência o percurso com mais desistências era o 

violeta pois é uma transição entre a facilidade e os percursos mais difíceis. 

1.1   Salvamentos/ intervenção junto do cliente 

 Os parques dispõem de um plano de organização de segurança e socorro 

No caso de um incidente benigno, o auxilio é feito a partir do chão, dando dicas para que 

o participante possa continuar a atividade, no caso de um incidente ligeiro que acontecia 

por vezes as pessoas terem algum medo, ou por ser a primeira vez neste tipo de atividades 

as pessoas apesar de passarem pela formação não estavam familiarizadas com o 

equipamento e por vezes não usavam da melhor forma necessitando assim a intervenção 

em altura. Por vezes acontecia ou por cansaço ou medo as pessoas quererem desistir e aí 

a intervenção em altura era feito o resgate para o solo. No caso de um incidente grave os 

monitores entreviam em altura de forma a proteger o participante e no caso de haver 

condições era feito o resgate para o solo e o participante aguardava os bombeiros/INEM 

Figura 20-Plano de Organização De Segurança e Socorro - ( fonte Própria) 
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no solo. No caso de não ser possível apenas se protege o participante e aguarda-se pelas 

entidades competentes. 

No parque os salvamentos para o solo são realizados com um descensor auto-bloqueante 

que após equipado se a velocidade ao descer o participante for mais que o adequando este 

bloqueia. 

Muitas vezes em caso de pânico a dificuldade é manter a calma do participante. 

No caso de o participante ser mais pesado que o monitor se utiliza um sistema de pendulo, 

usando o peso do participante em vantagem do monitor. Uma vez que quando o 

participante fica em suspensão não é pratico enganar os CliC-it em altura. Já no caso dos 

Koalas, é fundamental ter uma chave própria para os abrir. 

 

A Foto da Figura 21 é sem dúvida um exemplo de um resgate que me foi difícil. O 

participante quando o abordei já se encontrava transtornado e queria desistir na 

atividade, mas o problema é que se recusava a avançar, a ir para trás ou para baixo, ele 

recusava se a mover enquanto se agarrava há arvore a chorar e a gritar que não queria 

fazer mais. Aí tive que adotar um discurso de forma a acalmar o participante enquanto 

montava o descensor. 

A maior dificuldade que senti após montar a segurança e estar pronto a descer o 

participante foi convencer o mesmo a sentar-se na plataforma para depois o começar a 

descer. 

Uma vez que estava com medo de alturas, uma vez mais recusou-se, e havia já uma fila 

de participantes há espera. 

Consegui com sucesso convencê-lo a encostar na minha perna e depois já com a corda 

tencionada o descensor já funciona e consegui começar a descê-lo, isto sempre com o 

participante a chorar bem alto. Ao chegar ao chão já mais aliviado e com um pequeno 

sorriso na cara revelou que a experiência de salvamento teria sido minimamente 

divertida. 

Este não foi o meu primeiro salvamento, no entanto foi um dos que mais me marcou, 

devido ao estado do participante. 
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Com o tempo consegui verificar que fiz mais curativos por pequenos ferimentos devido 

a incidentes no chão que durante a atividade 

 

 

Figura 21- Salvamento com descensor - (fonte Própria) 

 

2. Paintball 

O Paintball é um desporto de combate, individual, mas geralmente em equipas, que com 

o uso de marcador de ar comprimido ou CO₂ atira bolas de tinta colorida com o objetivo 

de atingir o oponente, marcando as roupas com tinta, sem causar dano ou lesão corporal. 

Na Luso Aventura, o paintball é realizado mediante marcação, e com um número mínimo 

de seis participantes. No dia da atividade, na zona de equipamento está o material de 

segurança, que é um fato de macaco camuflado, luvas, capacete/máscara, e o colete.  

No dia da atividade, prepara-se tudo com antecedência, de forma a que quando os clientes 

cheguem, pode-se começar de imediato a atividade. Ao chegarem á receção os clientes 

assinam as condições de participação e termo de responsabilidade, e só depois são 

encaminhados para a área de paintball. As primeiras informações a fornecer são que o 

cliente deve usar o material de segurança fornecido, e como utilizar. Enquanto os 
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jogadores se equipam coloca-se as paintballs/bolas nos marcadores.  Quando 

devidamente equipados, explica-se as normas de segurança e utilização dos marcadores. 

Ninguém pode retirar a máscara dentro do campo independentemente da circunstancia, 

ao entrar deve retirar o tapa canos e deixar numa caixa que se encontra dentro de campo 

e a mesma deve ser colocada á saída do campo; Relativamente á distancia de segurança 

de disparo não deve ser inferior a sete metros; O marcador deve estar em segurança, e só 

quando se dá a partida os participantes devem premir o mesmo de forma a começar; á 

saída devem premir o mesmo colocando assim novamente o marcador em segurança; Os 

participantes não devem apanhar paintballs do chão 

E só após esta parte estar concluída os participantes recebem os marcadores pela primeira 

vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22-Marcadores - ( fonte Própria) 
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Figura 23-Máscaras - ( fonte Própria) 

Figura 24-Zona De Paintball - ( fonte Própria) 
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Figura 25-Packs Paintball fonte: (http://www.parqueaventura.net/albufeira/) 

No Paintball, cabe aos monitores (inclusive eu) dar as regras, mas pessoalmente quando 

era eu a fazê-lo dava um grande enfase na parte de ser estritamente proibido remover a 

máscara dentro do terreno de jogo, por isso quando os participantes entravam certificava-

me que os mesmos obedeciam á regra. Mandava as equipas para as bases e entrava 

também para o terreno de jogo com mascara, e dava a partida, geralmente começava por 

um jogo de uma equipa contra a outra e quando todos os elementos de uma equipa fossem 

atingidos saiam.  

Quando terminava um jogo enquanto os participantes descansavam eu repunha bolas e ar 

nos marcadores. Depois podiam passar a um novo jogo tal como o jogo da bandeira, em 

que uma das equipas devia “roubar a bandeira e regressar há base sem ser atingido. 

Pessoalmente o tipo de grupos que eu preferi eram o que estavam em contexto de 

despedida de solteiro, pois tornava se divertido quando se fazia um último jogo que 

consistia em todos os participantes contra o noivo. 

Os grupos mais difíceis eram sem dúvida crianças na faixa etária dos 10 aos 12 pois 

tinham mais tendência a tentar contornar as regras 
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3. Peddy-Paper 

O Peddy-Paper é uma prova pedestre de orientação para equipas, que consiste num 

percurso ao qual estão associadas perguntas ou tarefas correspondentes aos diferentes 

pontos intermédios (ou postos) e que podem determinar a passagem à parte seguinte do 

percurso.  

O Peddy-Paper é uma atividade lúdica geralmente ligada à aquisição de conhecimentos 

sobre um determinado tema ou local 

Nos parques da Luso Aventura este tipo de atividade serve como oferta a grupos maiores 

tais como escolas, grupos de Atividades de Tempos Livres, Colonias de Ferias ou outros 

tipos de grupos.  

Durante o estágio acompanhei algumas escolas na realização do Peddy-Paper, os 

elementos eram divididos em equipas com o mesmo número de elementos ou o mais 

próximo disso e era dada a cada equipa uma ficha de jogo que continha as instruções para 

o mesmo. O objetivo é que as equipas respondam ao máximo de perguntas acertadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26-Exemplo de ficha de jogo - (fonte Própria)  
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A minha experiência por esta atividade passou por cronometrar as atividades, distribuir 

equipas e apurar vencedores, por vezes também dava dicas de forma a o jogo ser mais 

fluente e ajudar no funcionamento do parque. 

4.Slackline  

O Slackline é uma atividade que consiste na passagem de uma fita, normalmente de 

poliéster ou náilon com alguma elasticidade, que se fixa a dois pontos e os participantes 

tem que a atravessar sem cair. Neste tipo de atividade os participantes tentam muitas vezes 

para alem de caminhar sobre a fita algumas manobras mais desafiadoras. Para este tipo 

de atividade é necessária uma grande capacidade de equilíbrio para os participantes se 

manterem sobre a fita. 

Por vezes quando os diferentes grupos já acima referidos são muito grandes, a empresa 

oferece também esta atividade dividindo assim os elementos em mais uma atividade. 

Sendo assim possível a grandes grupos realizarem três atividades diferentes.   

No Slackline a fita fica esticada até ter uma boa tensão, mas como é difícil para as crianças 

caminhar sobre a fita, geralmente dividíamos os participantes em equipas e contamos o 

tempo que cada equipa consegue aguentar em cima da fita sem cair , e no final soma-se 

o total de tempo e vence quem a equipa que esteve mais tempo em cima da fita.                 

Nesta atividade, a minha função era monitorizar e garantir que ninguém se magoava, 

também contei tempos de forma a apurar qual a equipa vencedora  

 

 

Reflexão final 
Albufeira e Lagos revelaram ser locais de interesse uma vez que são locais conhecidos 

pelo seu turismo, e estagiar num local destes fez-me adquirir várias competências tanto a 

nível profissional como pessoal, e isto foi o que mais me incentivou a escolher a Luso 

Aventura. Tornei-me muito mais fluente em diferentes línguas estrangeiras, e adquiri 

noções responsabilidade e rotina de trabalho. Uma vez mais as cadeiras fundamentais 

foram manobras com cordas noções básicas de socorrismo inglês e também BTT  uma 
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vez que a empresa disponibilizou uma bicicleta todo terreno para nos podermos deslocar 

Sem duvida que por ser um local distante não foi fácil, no entanto os membros da Luso 

Aventura desde os gerentes aos monitores sempre tentaram apoiar da melhor forma que 

podiam. Consegui assim terminar o estágio com uma ótima experiência pessoal e 

profissional, e sem dúvida que a Luso Aventura é um bom local de estágio. Local esse 

que superou as minhas expectativas e vai deixar saudades. 

Sem dúvida alguma que o CTeSP é fundamental para o meu currículo, é sem dúvida um 

curso fundamental para a região da Guarda, com docentes claramente entendidos na área 

em com vontade de a fazer crescer é sem dúvida motivador investir na formação na área. 

Quanto ao Instituto politécnico da Guarda é uma boa instituição. 
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10. Anexos 
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