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Resumo 

 

Este relatório tem como finalidade a abordagem a vários pontos que decorreram durante 

a FCT (Formação em Contexto de Trabalho), concretizada no âmbito do curso de 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). 

 Os Campos de Férias são locais onde podemos observar cada vez mais a prática de 

Desportos de Montanha, e para que todas estas atividades corram da melhor maneira 

possível e para que as crianças/jovens se possam divertir e aprender cada vez mais, o 

papel do monitor é fundamental.  

 O monitor de um campo de férias é o profissional que de forma autónoma ou sob 

orientação é integrado numa empresa de campo de férias e é capaz de gerir grupos de 

crianças/jovens em diversas atividades sendo elas físicas e didáticas.  

 No início do meu estágio tive uma formação, na qual me foi transmitido o funcionamento 

do campo de férias na qual estava inserido, logística e legislação do mesmo, bem como o 

planeamento, organização e programação das atividades desenvolvidas neste local, o 

material usado para cada atividade e como a empresa usava esses materiais em cada tipo 

de atividade. 

 

Palavras-Chave:  Desportos de Montanha; Campo de Férias do Cadaval; Trabalho de 

equipa; Monitor 
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1. Introdução 

 

  Este relatório é refente à FCT (Formação em Contexto de Trabalho), denominada por 

“Estágio Curricular” do aluno Lutero Tavares Cardoso do Curso TeSP de Desportos de 

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

  A Formação em Contexto de Trabalho realizou-se na empresa Tempo de Aventura - 

Campo de Férias do Cadaval, com a duração de 750 horas. 

 O campo de férias do Cadaval situa-se no distrito das Caldas da Rainha. Escolhi esta 

instituição para realizar o meu estágio curricular pois seria uma nova experiência, visto 

nunca ter estado num campo de férias e achar que seria um bom local para aplicar os 

conhecimentos que adquiri ao longo do curso. Por fim, incentivou me ainda mais, pois o 

público-alvo pertence a uma faixa etária dos 6 aos 18 anos, com a qual seria divertido 

trabalhar.  

O principal objetivo para a realização do estágio curricular é a aplicação de 

conhecimentos adquiridos, sejam eles de forma prática ou teórica, mas também surge 

como uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos que nos ajudem num contexto 

real, a estar mais preparado para o mundo do trabalho.  

 O processo de estágio é de extrema relevância já que permite o desenvolvimento de 

competências como cooperação, a entreajuda, o espírito de equipa, a amizade, o 

companheirismo, a liderança, entre outros, mediante a interação com os seus diversos 

intervenientes (estagiários, monitores, crianças). 

 Em suma o meu relatório está dividido em três partes, o primeiro capítulo é o 

enquadramento teórico que abordo acerca dos Desportos de Montanha, campos de férias 

e as atividades que podemos encontrar num campo que têm a ver com Desportos de 

Natureza. O segundo capítulo é referente ao meu local de estágio, à caracterização do 

mesmo, bem como o público alvo que se encontra e os programas escolares existentes 

neste campo de férias. No terceiro capítulo descrevo as atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio bem como os processos e métodos utilizados. Por fim, reflito sobre as 

atividades desenvolvidas. 
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1. Enquadramento geral  

1.1 Desportos de Montanha: conceito 

 

Para nos ajudar a definir o conceito de desportos de Montanha/ Natureza (Fig. 1 e 2) , 

primeiro deveremos ter uma noção acerca da definição de desporto que, segundo a carta 

europeia do desporto (1992), entende-se por desporto “todas as formas de atividades 

físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão 

ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais 

ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis”.                                                                       

(fonte: http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc120.pdf) 

 Deste modo, os desportos de natureza englobam atividades físicas desenvolvidas na 

natureza sob o aparecimento de situações imprevistas/ naturais, mas que respeitem um 

conjunto de regras.   De acordo com a lei em vigor estão enquadrados nos Desportos de 

Natureza, “todas as atividades desportivas que sejam praticadas em contacto direto com 

a natureza de forma não nociva” tais como: Pedestrianismo; Montanhismo; Orientação; 

Escalada; Rapel; Espeleologia; Balonismo; Parapente; Asa delta sem motor; Bicicleta 

todo o terreno (BTT); Hipismo; Canoagem; Remo; Vela; Surf; Windsurf; Mergulho; 

Rafting; Hidrospeed. (fonte: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=25&idMenu=4)  

 

 

 

 

 

Figura 1: BTT 

(Fonte:www.google.pt/imagens) 

Figura2: Canoagem 

(Fonte:www.google.pt/imagens) 

http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc120.pdf
http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=25&idMenu=4
http://www.google.pt/imagens
http://www.google.pt/imagens
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1.2 Campos de férias 

 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 304/2003, de 9 de dezembro, Artigo 2.º, entende-se por: 

«Campos de férias» (Fig3) “iniciativas destinadas exclusivamente a grupos de crianças e 

jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, cuja finalidade compreenda a 

realização, durante um período de tempo determinado, de um programa organizado de 

carácter educativo, cultural, desportivo ou meramente recreativo”;                                            

(fonte: http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc05_017.pdf) 

Os campos de férias constituem atividades específicas, ocorrendo nos períodos de férias 

escolares. O principal objetivo é ocupar de uma forma pedagógico educativa e ao mesmo 

tempo lúdica, os tempos livres das crianças, incutindo neles valores ambientais e sociais. 

 Os campos de férias são importantes para o desenvolvimento dos jovens, dando a 

possibilidade de fazer novos amigos, criar laços, criar a sua própria autonomia e 

principalmente, ajudando-os a criar bases para a vida. São várias as razões que levam os 

pais a procurar os campos de férias, muitos fazem-no para que as suas crianças se tornem 

mais independentes, para que ganhem maturidade, no entanto é também durante as férias 

escolares que os pais trabalham e precisam de ocupar as suas crianças/jovens, então 

procuram um local seguro, com atividades de exterior, para que as mesmas possam 

experienciar e ter contacto com a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3: Imagem de campo de férias 

Fonte:www.google.pt/imagens) 

 

http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc05_017.pdf
http://www.google.pt/imagens
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1.3 Desportos de Montanha/Natureza em campos de férias 

 

 Os desportos de Montanha/Natureza são considerados todas as atividades físicas que 

sejam praticadas no meio da natureza. Os campos de férias, que acabam por ser parques 

naturais são exemplos de locais onde estas atividades se podem, e têm vindo, a 

desenvolver. (fonte: própria) 

 No campo de férias, é importante que haja o desenvolvimento destas atividades ao ar 

livre, pois estar em contacto com o meio ambiente só vai ajudar no crescimento cognitivo, 

motor e afetivo das crianças/jovens. Algumas das atividades oferecidas pelos campos de 

férias a nível de desportos de natureza são (Figura 4 e 5) o slide, rapel, escalada, 

canoagem, stand up pedal, orientação, caças ao tesouro e entre outras. (fonte: própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4: Orientação 

(Fonte:www.google.pt/imagens) 

Figura5: Slide 

(Fonte:www.google.pt/imagens

)                                                 

http://www.google.pt/imagens
http://www.google.pt/imagens
http://www.google.pt/imagens
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2. Tempo de Aventura 

 

 

 

Enquadramento institucional 

 A empresa Tempo de Aventura, é uma organização que há mais de 20 anos de larga 

experiência e trabalho na realização de Campos de Férias, sempre garantiu uma enorme 

qualidade, inovação e evolução a todas as crianças e jovens que por ali passam, tornando 

estas passagens em inesquecíveis e fantásticas experiências. Tem como principal público-

alvo crianças/jovens dos 6 aos 18 anos de idade vindas de escolas, instituições, 

associações ou clubes de quase todo o país.  

 Esta empresa possui excelentes instalações, onde a segurança e a qualidade são 

garantidas diariamente por todos os que trabalham e participam nos campos de férias. 

 As atividades promovidas por esta empresa tem como objetivo proporcionar às 

crianças/jovens diferentes vivências, dentro e fora dos seus períodos de férias, que 

contribuam positivamente para o crescimento e para o despertar de novos talentos e 

capacidades dos mesmos. Esta empresa promove assim, atividades de carácter desportivo, 

cultural e recreativo. 

 Em relação ao pessoal técnico, o Tempo de Aventura proporciona formação 

complementar com ações de formação, primeiros socorros e ações de sensibilização sobre 

diversas matérias visando uma melhor preparação para as tarefas/funções que irão 

desempenhar nos campos de férias.(Fonte: https://www.tempodeaventura.pt/) 

  

Figura6: Logotipo da empresa Tempo de Aventura 

Fonte:www.google.pt/imagens) 

https://www.tempodeaventura.pt/
http://www.google.pt/imagens
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2.3 Campo de férias do Cadaval 

 

 O campo de férias do cadaval localiza-se na Quinta do Lagar Velho, no meio da 

paisagem rural típica do Oeste, situa-se, junto à Serra de Montejunto. O concelho do 

cadaval é caraterizado pelo seu microclima de transição entre a influência 

marítima/continental e às condições geomorfológicas proporcionadas pela serra. 

 O campo de férias do cadaval tem uma capacidade máxima de 145 pessoas (130 crianças 

e 15 monitores) e 3 coordenadores permanentes. 

 Tem um terreno de  50 000 m2,(Fig 7) que conjuga as estruturas desportivas e de aventura 

com a própria natureza, tem3 parques de merendas, 1 anfiteatro, 2 campos de jogos, 1 

campo de beach vólei, parque – aldeia aventura, mega-slide circuito aéreo 175m, 1 forte 

laser tag, percursos de orientação, parede de escalada,2 vias de teia spyder, 6 vias para 

tiro com arco, zarabatana e funda, amplos relvados (natural e sintético), campo de bigball, 

circuito de lowropes, lago biológico para canoagem, piscina e discoteca. Este dispõem 

também serviços de limpeza e lavandaria. 

 O campo de férias pode receber através das suas diversas unidades de alojamento, 

diferentes grupos em simultâneo, tendo uma enorme sala de refeições, 16 camaratas 

(aproximadamente de 10 pessoas cada) com respetivos balneários e 2 salas de convívio 

multimédia. Tem ainda para um alojamento mais personalizado um conjunto de 9 quartos 

duplos e triplos. 

 Em relação à estrutura interna do campo é supervisionado pelo presidente do Tempo de 

Aventura, Henrique Cabral e pelo coordenador João Tirá, este que coordena também 

todos os monitores presentes no campo. 

 

 

 

 

 

 

Figura7: Mapa do campo de férias do Cadaval 

(Fonte: https://www.tempodeaventura.pt/) 

https://www.tempodeaventura.pt/
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2.3 Público-alvo 

 

Os programas/atividades desenvolvidos neste campo de férias (Tempo Aventura), 

destinam-se a crianças e jovens dos 6 aos 18 anos de idade.  

Podem destacar-se, no entanto, alguns grupos-alvo que se inscrevem no público a atingir:  

• Escolas e Agrupamentos Escolares Públicos e Privados;  

• Associações e Grupos Desportivos;  

• Grupos informais. 

 

Deste modo, aquando à realização das atividades pedagógicas as crianças/jovens são 

divididas em grupos idênticos mistos. 

 

2.4 Atividades no campo de férias 

  

As atividades que foram realizadas ao longo das 750 horas de estágio não diferenciavam, 

a única diferença era as condicionantes climatológicas que faziam com que a atividade 

programada para aquela ocasião fosse alterada por outra que seria feita num dos dias 

seguintes.  

 Todos os planos de atividades eram analisados em uma reunião que era realizada na noite 

anterior ao dia dessas mesmas atividades. Essas mesmas atividades tinham como 

principal objetivo proporcionar espírito de companheirismo e ao mesmo tempo de 

competição entre os grupos.  

 As crianças tinham duas atividades pela manhã, duas durante a tarde e duas durante a 

noite, acrescentando o tempo livre que decorria pelo tempo da manhã e da tarde. A piscina 

era uma dessas atividades que estava sempre presente, tanto pela manha como à tarde, 

dependendo das condições meteorológicas, as crianças tinham oportunidade de nadarem 

livremente, intercalando alguns jogos aquáticos que eram feitos pelos respetivos 

monitores. As restantes atividades eram de carácter desportivo, cultural e recreativo.  
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 Algumas das atividades desenvolvidas no Tempo Aventura são: Mega-Slide, Canoagem, 

Paddle, Bigball, Escalada em parede artificial e escalada spyder, Tiro com Arco, 

Zarabatana, Fisgaball, circuito de LowRopes, Caças ao Tesouro, Peddy Paper, Adventure 

Quest, Foto Paper Temáticos, Karaoke, Just Dance, Discoteca, Fun-Time, Piscina e 

FotoVisionarium. 
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2.5 Programas escolares 

 

 Programas de atividades de curta duração (1 a 3 dias) destinados a crianças e jovens. 

Estes programas são previstos e agendados com as escolas/instituições/associações, 

destinam-se a grupos com um número mínimo de 20 participantes e podem-se agendar 

durante todo o ano. Têm obrigatoriamente de ser acompanhados pelos seus professores 

ou responsáveis de grupo. Os programas já estão definidos, mas é sempre possível 

modificá-los e adaptá-los, consoante a vontade do grupo.  

 Estes programas incluem alojamento, a alimentação, a dinamização e supervisão das 

atividades pelas equipas de monitores/animadores. 

(fonte: https://www.tempodeaventura.pt/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENTURAS DE 1 DIA 

DESDE 12.50€ 

• Aventura Do Guerreiro 

• Aventura Á Prova De Água 

• Aventura Na Aldeia 

• Grande Aventura Escolas 

AVENTURAS DE 2 DIAS 

DESDE 48.00€ 

• Aventura Viagem de Finalistas 

• Aventura Desportista 

• Aventura Cultural 

• Aventura Natureza 

AVENTURAS DE 3 DIAS 

DESDE 86.00€ 

• Aventura Viagem de Finalistas 

• Aventura Desportiva 

• Aventura Cultural 

• Aventura Natureza 

 

https://www.tempodeaventura.pt/
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2.6 Perfil de um monitor/animador 

 

 O monitor/animador é a pessoa que está sempre presente em todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do campo de férias, especialmente daquelas que envolvem os seus 

grupos.   

 As características de um monitor devem ser sociáveis e com espírito de entreajuda, 

dinâmico, sentido de humor/ divertido, boa capacidade de improviso, responsável, 

organizado e disciplinado. Deve ter conhecimento em algumas áreas tais como desporto, 

educação, saúde, animação e ter uma idade igual ou superior a 18 anos. 

 

Algumas das funções de um monitor são:  

• Dinamizar todas as atividades de forma ativa e pedagógica; 

• Manter a ordem e a disciplina entre as crianças;  

• Fomentar às crianças o espírito de entreajuda, cooperação e desportivismo; 

• Contribuir para a formação e realização pessoal das crianças;  Estabelecer elos 

entre as crianças e os Professores responsáveis/encarregados de educação;  

• Supervisionar a alimentação e higiene das crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
    

 

11 

 

 

2.7 Funções de um Usher 

 

O Usher tem como função orientar e coordenar os monitores, são os responsáveis pelo 

grande grupo. O Usher tem o dever de dividir o grupo em subgrupos, ver se está tudo 

preparado para a realização das atividades, informar de tudo o que acontece ou que está 

por acontecer aos responsáveis do campo de férias, falar com o grupo de clientes sobre 

quais serão as atividades que irão realizar, as horas que têm que estar nos devidos locais, 

bem como o equipamento necessário a levar para a atividade, sobre as regras do campo 

de férias, entre outras. 

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

Noite. 

 Durante a manhã antes de o grande grupo chegar este deve escolher quais os monitores 

que deverão deixar tudo preparado antes do início de cada atividade, deve também 

designar quem irá realizar os briefings das atividades, bem como os responsáveis pelos 

subgrupos, posto isto o usher deverá passar por todos os locais onde haverá atividades 

para verificar que ficou tudo bem montado, logo após os clientes chegarem este deve 

reunir o grande grupo e formar subgrupos, onde os monitores responsáveis por estes já 

estão designados. 

Ao longo do dia o usher tem como tarefas encontrar-se com os responsáveis do grande 

grupo para ver se está tudo a correr bem, deverá também passar de atividade em atividade 

para verificar se está tudo a correr da melhor maneira e se é necessária ajuda em alguma 

coisa. 

No final da  noite, no término das atividades toda a equipa técnica se reúne e é nesta 

reunião que o usher tem como função, relatar tudo o que se passou durante o dia, o que 

achou do desempenho da sua equipa de monitores, o que correu mal e o que se pode 

melhorar. 
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2.8 Segurança do campo de férias 

 

 Em relação à segurança, o Campo de Férias do Cadaval tem espaços seguros e 

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

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

instalações têm vigilância, a área do Campo de Férias é vedada, tem planos de controlo 

de incêndios; extinção de incêndios e sinaléticas de emergência, é também detentora de 

um plano de emergência de evacuação e têm sempre os equipamentos das atividades em 

ótimas condições e guardados em locais específicos. 
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2.9 Turnos de Verão 

 

 Os Turnos de Verão (Figura 8) são programas que se realizam durante o período de férias 

de verão (entra julho e agosto). Destinam-se a crianças e jovens de idades compreendidas 

entre os 6 e 18 anos de idade. Estes programas incluem a estadia, alimentação, 

dinamização e supervisão de atividades incluídas no programa, acompanhamento dos 

grupos, material e seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civil incluídos.   

 Os Coordenadores e monitores estão sempre presentes e são os responsáveis pela 

dinamização e acompanhamento técnico do programa, bem como responsáveis pelo seu 

grupo de crianças/jovens.   

 

 

 

Figura8: Póster dos turnos de Verão 2019 

Fonte: (https://www.tempodeaventura.pt/) 

https://www.tempodeaventura.pt/
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Capítulo III – Objetivos e 

descrição das atividades 

desenvolvidas 
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1. Objetivos de estágio 

 

  Antes de começar o estágio, foram definidos os objetivos que iria executar ao longo do 

Estágio: 

 

 

• Participar na definição e planeamento de programas, atividades e eventos; 

• Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários à 

operacionalização de programas, atividades e eventos; 

• Participar no plano de marketing e sua monitorização; 

• Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvimento de 

programas, atividades e eventos; 

• Coadjuvar na preparação, montagem, e desmontagem dos espaços, e 

equipamentos afetos aos programas, atividades e eventos desportivos, dando 

indicações sobre os recursos a afetar e o tempo necessário à execução da tarefa; 

• Participar na organização, operacionalização e monitorização do processo de 

inscrições, reservas/marcações; 

• Colaborar no apoio e atendimento aos utentes de programas, atividades e eventos 

desportivos e aos utilizadores de instalações e estruturas desportivas do campo de 

férias; 

• Participar na construção, implementação e controlo de regulamentos de utilização 

de equipamentos e instalações desportivas, identificando as normas de 

funcionamento e de segurança a respeitar por trabalhadores e utentes; 

• Participar na definição e implementação de planos de manutenção de instalações 

e equipamentos desportivos; 

• Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários ao regular 

funcionamento das instalações desportivas; 

• Colaborar na gestão das instalações e equipamentos desportivos e espaços 

vocacionados para a prática desportiva das atividades; 
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2. Atividades desenvolvidas 

 

 Ao longo dos dias que permaneci enquanto monitor/animador, foram-me dadas 

ferramentas que me permitiram acompanhar os grupos e dinamizar os jogos e atividades 

de uma melhor forma que aconteciam dentro e fora do campo. 

 Após a chegada de um grupo ao Campo de Férias, os monitores e coordenador fazem a 

receção e distribuição das crianças/jovens pelas camaratas para de seguida serem 

encaminhados para uma reunião de apresentação da equipa técnica e para serem dadas as 

respetivas regras/normas, dirigida pelo Coordenador João Tirá ou pelo Usher responsável 

do grupo em questão.  

 A escola é dividida em pequenas equipas identificadas por cores, cada equipa com o seu 

respetivo monitor. Cada equipa compete para um ranking geral, que esse é apresentado 

no último dia, no final de todas as atividades. Na distribuição dos grupos para o respetivo 

monitor, cada monitor preenche um formulário recolhendo os dados de cada elemento da 

sua equipa (nome, idade, restrições alimentares…), de seguida está tudo pronto para 

começar os planos de atividades previstas para esse dia.    

 Antes do início de cada atividade é dado um briefing pelo monitor responsável para as 

crianças/jovens terem uma noção do que estão prestes a fazer, bem como o material 

necessário e regras de conduta para uma boa realização da atividade. 

 Deste modo, o meu papel enquanto estagiário foi monitorizar, dinamizar e animar as 

atividades definidas pela equipa de coordenadores do campo.  

  

   

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
    

 

17 

 

 

3. Descrição das atividades desenvolvidas  

 

3.1 Mega-Slide:  Atividade que consiste num circuito aéreo de 175 metros em uma 

descida por um cabo de aço, passando por cima de um lago biológico e bastantes 

árvores, com uma vista maravilhosa e alta adrenalina (Figura 9).   

 O material utilizado para que esta atividade possa decorrer com a máxima segurança são: 

arneses/baudrier, capacetes, roldanas, lounges, corda de segurança (travão). 

 As funções exercidas nesta atividade era um pequeno briefing antes do início da atividade 

onde falávamos acerca do slide, os materiais necessários para a prática do mesmo e regras 

a respeitar para a segurança do praticante. Outra das funções era ajudar a equipar as 

crianças/jovens, de seguida e consoante a função já marcada em uma reunião onde 

planeávamos as funções de cada monitor que era ou na rampa de lançamento, onde 

colocávamos o descensor e o mosquetão no cabo de aço e enviávamos o participante até 

à receção, esta onde se exercia outra das funções nesta atividade que era travar os 

participantes na rampa de chegada, tirando de seguida o material para que outro 

participante pudesse descer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9: Resgate Slide 
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3.2 Escalada na parede artificial 

 Consiste na subida com a ajuda de presas onde o escalador utiliza os seus três apoios (pés 

e mãos) para conseguir chegar ao topo da parede e tocar no sino, sino este que apurava o 

escalador mais rápido. A descida é feita na posição de Rappel (sola dos pés na parede). O 

material utilizado para que esta atividade possa decorrer com a máxima segurança são: 

arneses/baudrier, capacetes, grí-grí, mosquetões e cordas (Figura 10). 

 As funções exercidas nesta atividade era um pequeno briefing antes do início da atividade 

onde falávamos acerca da escalada, os materiais necessários para a prática da mesma e 

regras a respeitar para a segurança do escalador. Outra das funções era ajudar a equipar 

as crianças/jovens, de seguida era ou dar segurança ao escalador ou então dar contra 

segurança ao monitor que está a dar segurança, esta era mais utilizada quando a estrutura 

física do escalador era acima do normal. Por fim era desmontar as vias de escalada e 

arrumar o material no devido lugar. 

 

 

 

 

3.3 Escalada Spyder  

 

 Este tipo de escalada consiste na subida de uma “parede” de cordas em forma de teia de 

aranha. A descida é realizada no formato de resgate, joelhos junto ao peito, de costas para 

a “parede”. O material utilizado para que esta atividade possa decorrer com a máxima 

segurança são: arneses/baudrier, capacetes, grí-grí, mosquetões e cordas. As funções 

exercidas nesta atividade são iguais às da escalada na parede artificial (Figura11). 

 

  

Figura10: Segurança escalada 

 

 

Figura11: Escalada spider 
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3.4 Canoagem 

 

 Atividade desenvolvida num lago artificial biológico do campo de férias, que consiste na 

navegação com a ajuda das pagaias e da embarcação. Os equipamentos necessários para 

a prática da atividade são: caiaques (duplos), pagaias e coletes (Figura 12 e 13).  

 As funções exercidas nesta atividade era um pequeno briefing antes do início da atividade 

onde falávamos acerca do lago biológico e da canoagem, os materiais necessários para a 

prática da mesma, bem como regras a respeitar para que a atividade possa correr da 

melhor maneira. Outra das funções, era o monitor responsável pela atividade ou grupo ia 

para dentro de água e empurrava os caiaques com as crianças dentro das embarcações, 

esta geralmente era realizada quando o grupo de crianças era muito pequena e não tinha 

condições suficientes para pôr a embarcação a andar. Por fim era arrumar todo o material 

e colocar os caiaques no devido lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura12: Canoagem 

 

 

Figura13: Canoagem 
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3.5 Laser-Tag 

 

 O laser-tag é um jogo de estratégia, no qual duas equipas são colocadas em confronto, 

estando munidas com armas que disparam raios laser. Cada jogador possui um 

equipamento específico, chamado bandana e marcador que permite receber esses 

raios laser e identificar quando o disparo é certeiro. Há várias missões/desafios durante 

as partidas, tais como captura da bandeira, proteção VIP, Battle Royale (Figura 14 e 15).  

 Este é um jogo extremamente divertido e sem qualquer perigo para o praticante, por isso 

é uma escolha comum entre empresas de lazer, como um campo de férias. ~ 

 As funções exercidas nesta atividade era um pequeno briefing antes do início da atividade 

onde falávamos acerca do laser-tag, como utilizar o material para a prática da atividade e 

regras a respeitar para uma boa utilização do material e para que a atividade corra da 

melhor maneira possível. Outra das funções era ajudar as crianças/jovens durante cada 

missão, pois esta é uma atividade que o material precisa de estar sempre a ser visto pelos 

monitores responsáveis, porque como é tecnologia tem tendência a estar sempre a desligar 

ou haver algum outro problema. Por fim era pôr os marcadores e bandanas a carregar, 

para o próximo dia estarem completamente carregadas e não haver nenhum problema ou 

falta de marcadores. 

 

 

  
Figura14: Laser-Tag 

 

 

 

Figura 15: Laser-Tag 
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3.6 Tiro com Arco 

 

 É um desporto histórico. As crianças e jovens utilizam um arco apropriado para cada 

idade e uma flecha, com o objetivo de acertar no alvo de pontuações. Para esta modalidade 

são utilizados arcos, flexas e folhas de alvo (Figura 16). 

 As funções exercidas nesta atividade era um briefing geral acerca dos jogos de precisão 

que engloba tiro com arco, zarabatana e funda, outra das funções era montar as vias de 

tiro, marcar as pontuações, tirar algumas fotografias e desmontar as vias (arrumando o 

material no devido lugar.   

 

 

 

 

3.7 Zarabatana 

 

 As zarabatanas eram utilizadas pelos povos indígenas da América do Sul, que as 

utilizavam para caçar pequenos animais. Atualmente o tiro de competição com 

zarabatana é praticado em todo o mundo, em especial nos EUA. A zarabatana é um 

instrumento que consiste num tubo de metal ou plástico nos tempos de hoje, pelo qual 

são soprados pequenos dardos, setas ou projéteis. 

 As funções exercidas nesta atividade são iguais às do tiro com arco. 

 

 

3.8 Funda/ Fisga-ball 

 

 Jogo composto por funda e bolas em que o principal objetivo é o de acertar nos pinos 

com várias pontuações. As funções exercidas nesta atividade são iguais às do tiro com 

arco e zarabatana. 

 

Figura16: Tiro com arco 
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3.9 Bigball 

 

 É um dos jogos mais divertidos pelas crianças que remete essencialmente para o espírito 

de equipa. É uma atividade desenvolvida com uma bola gigante com recurso a várias 

temáticas, mas o jogo mais idêntico é o voleibol (Figura 17). A atividade realiza-se no 

campo sintético ou no relvado natural do campo de férias. 

As funções exercidas nesta atividade era um briefing acerca do jogo em questão, outra 

das funções era montar o campo com cones, tirar algumas fotografias e arrumar o material 

no devido lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Circuito de “Low Ropes” – Esta é uma atividade que incluí vários 

desafios de equilíbrio num circuito de cordas. O principal objetivo desta atividade 

é de promover destreza ao nível da motricidade humana e espírito de equipa 

motivando cada membro para ultrapassar todos os desafios.  

Nesta atividade as funções exercidas era um briefing acerca da atividade, regras a cumprir 

e garantir que os elementos de cada equipa faziam todo o circuito. 

  

Figura17: Big-Ball 
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3.11 Jogos de exploração e aventura 

 

 Dentro dos jogos de exploração e aventura, encontramos vários tipos de temáticas que 

podem ser realizadas dentro e fora do campo de férias tais como a Caça ao Tesouro, Peddy 

Papper Adventure Quest, Foto Paper e jogos de Foto-Orientação, estes recheados de 

aventura e desafios. Interpretando uma carta militar onde a bússola é o principal auxílio, 

realizar tarefas de pista, obter o maior número de respostas certa, alcançar o tesouro, são 

algumas das propostas e experiências obtidas em contacto com a natureza, aumentando a 

união entre o grupo (Figura 18 e 19).  

 Os materiais necessários para a realização destas atividades para além do mapa e da 

bússola são, a mala de primeiros socorros e no caso de a atividade ser realizada à noite, 

as lanternas.  

 Algumas das funções exercidas era um briefing acerca de cada jogo de exploração 

realizado, ida à Vila de Óbidos onde por vezes eram realizadas algumas destas atividades, 

tirar fotografias da atividade em questão e acompanhar sempre o grupo. 

 

 

 

 

 

Figura18: Ida a óbidos 

 

 

Figura 19: Adventure Quest 
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3.12 Atividades de tempo livre 

 

Estas são atividades que ocupavam o tempo livre da manhã e o tempo livre da tarde, 

sendo realizadas atividades como o futebol, vólei, piscina, matraquilhos, aeróbica, jogos 

tradicionais, entre outros… (Figura 20) 

A função realizada neste tempo era apenas de observação, apenas atividades como a 

aeróbica é que podíamos dar a “aula”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Atividades noturnas 

 

São atividades de animação, lazer e entretenimento que estão presentes todas as noites 

do campo de férias. Procura-se criar ambientes e espaços de festas com diversas 

dinâmicas de grupo, rodeadas de muita música e dança. 

As atividades realizadas era o karaoke, Just-Dance e Discoteca, cuja minha função era 

animar, fazendo de apresentador, artista convidado, coreografo entre outras funções. 

 

 

Figura 20: Piscina 
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3.14 Fotovisiunárium  

 

 Última atividade que encerra todos os programas. Nesta atividade todos os participantes 

e equipa técnica irão visionar vários vídeos construídos pelos monitores durante a estadia 

no campo de férias. 

De seguida, o usher fica responsável por dizer as classificações das equipas que 

participaram das atividades ao longo dos dias. Uma pen é entregue aos responsáveis dos 

grupos com as fotos e vídeos dos dias que passaram no campo de férias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura21: Foto de grupo de monitores 
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4. Descrição do funcionamento do estágio  

 Desde o início de estágio durante as 750 horas, tive a presença de inúmeros grupos com 

programas diferentes, mas geralmente as escolas/organizações chegavam ao campo por 

volta das 10:30/11:00. Assim, após as receções dos grupos no campo de férias, são 

divididos e instalados por camaratas., logo de seguida após o grupo se ter instalado dá-se 

uma reunião de apresentação da equipa de monitores e coordenadores do campo, do 

edifício principal cujo onde estão os participantes instalados e algumas noções de 

segurança que são necessárias, em caso de emergência. Posto isto o grande grupo vai ser 

dividido, ficando 1 monitor responsável por um pequeno grupo, geralmente por 3 dias, 

de seguida é hora de preencher uma folha cujo nome, idade e restrições alimentares de 

cada elemento devem ser colocadas na folha, para mais tarde ser entregue ao coordenador 

responsável por esse grande grupo. 

 Feitas as preparações iniciais é hora de começar o plano de atividades previstas para esses 

dias, que se diferenciam consoante o programa escolhido pela escola, geralmente eram 

feitas duas atividades pela manhã cujo o monitor responsável é obrigado sempre a 

acompanhar o grupo, incluindo o tempo livre para que de seguida se pudesse dar início à 

hora de almoço. Na hora do almoço as crianças/jovens juntavam-se ao grupo principal, 

pois podia haver a existência de mais escolas no campo e para não haver confusão e se 

manter a ordem, cada grande grupo ia entrando ordeiramente na sala de refeições, onde 

eram dadas informações para as atividades que iam acontecer na parte da tarde e para se 

alimentarem. Na parte da tarde geralmente também eram realizadas 2 atividades, 

excluindo o tempo livre, onde a presença dos monitores era sempre obrigatória, os 

monitores que não estavam responsável por qualquer grupo, iam ajudando a preparar as 

coisas para o jantar, como colocar  a mesa já com o comer nos pratos para que não 

houvesse muita confusão na hora das refeições e esses mesmos depois de jantar começar 

logo a organizar as atividades que estavam por vir, as atividades noturnas. 

  Depois do jantar e, durante o primeiro período da noite, realizam-se jogos de orientação/ 

exploração dentro e fora do campo de férias.  A quando da chegada de todos os grupos 

destes jogos de orientação/exploração, dá-se início a uma grande noite de karaoke e Just-

dance, cujo grande objetivo é que os grupos interajam uns com os outros. Logo a seguir 

ao karaoke e Just-dance é hora da ceia em que os grupos estão sentados e se levantam 



Relatório de Estágio 
    

 

27 

 

ordeiramente para vir buscar a sua comida da noite e de seguida é hora da discoteca. 

Todas as atividades têm término à 00h00. 

 No dia seguinte, o pequeno-almoço é servido às 09h30 e às 10h30 seguem-se as Multi 

Atividades, cada grupo inicia na estação em que está o seu monitor. Antes do início de 

cada atividade é dado, por parte dos responsáveis de atividade, um pequeno briefing de 

como é realizada a atividade, os materiais utilizados, a forma de utilização dos mesmo, 

os cuidados a ter no decorrer das atividades, as regras de segurança e todas as informações 

importantes para que o decorrer das atividades seja da melhor forma possível.   

 

Durante as 750 horas de estágio, foi realizada no campo de férias do cadaval com a 

duração de 50 horas presenciais/residenciais, entre os dias 6 e 8 de abril uma ação de 

formação de animadores e monitores de campos de férias do Tempo de Aventura. Os 

conteúdos abordados foram:  

• Funcionamento e filosofia do Tempo de Aventura; 

• Logística e legislação; 

• Planeamento, organização e programação; 

• Técnicas de animação e dinâmicas de grupo; 

• Práticas desportivas; 

• Jogos: recreação, dramáticos, musicais, exploração, aventura; 

• Psicopedagogia infantil e comportamentos de grupo; 

• Atuações de prevenção e segurança de grupos 

 

 Esta ação visa a possível integração nas equipas pedagógicas do projeto de animação e 

monotorização no decorrer do mesmo ano civil, desenvolvendo e estimulando as 

competências e domínios a aplicar no exercício das funções, conforme as que são 

definidas no respetivo perfil.   
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Capítulo IV – Reflexão Final 
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1. Reflexão Final 

 

 

 O estágio curricular realizado na empresa Tempo de Aventura (campo de férias do 

cadaval), que completa o Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha, 

deu-me a oportunidade de aprender várias formas de dinamizar/ orientar grupos de idades 

entre os 6 e 18 anos e coordenar atividades que envolvem a área dos desportos de 

Montanha, consegui adquirir outras capacidades no nível da comunicação e exposição 

(animação). Fiquei a conhecer melhor as responsabilidades, tarefas e funções de um 

Monitor de campo de férias.  

Antes de iniciar o estágio defini uma série de objetivos que iria executar ao longo do 

estágio tais como: participar na definição e planeamento de programas, atividades e 

eventos; Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos espaços, e 

equipamentos afetos aos programas, atividades e eventos desportivos, dando indicações 

sobre os recursos a afetar e o tempo necessário à execução da tarefa; Colaborar na gestão 

das instalações e equipamentos desportivos e espaços vocacionados para a prática 

desportiva das atividades. 

 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 com os 

diferentes grupos de trabalho, pois eram muitos estagiários e cada um trabalhava da sua 

maneira, mas com o passar do tempo à medida que se ia ganhando mais confiança e 

experiência consegui combater esta dificuldade. 

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

os estagiários e coordenadores que facilitou muito a adaptação com os diferentes grupos 

de trabalho. Outro ponto positivo foi a grande ajuda e boa disposição do presidente do 

campo de férias Henrique Cabral que ajudava muito a quebrar o gelo e nos preparava para 

muitas das atividades de animação que iriamos ter e entre outras. Com isto penso ter 

crescido tanto a nível pessoal como profissional. 
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Anexo 1- Plano Fundação 

Benjamim Dias Costa 
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Anexo 3- Plano Maceira 
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Anexo 4- Plano Laranjeiras 
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