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Resumo
Este relatório tem como objetivo demonstrar todo o trabalho realizado nas
atividades ao longo das setecentas e cinquenta horas, perdurou de fevereiro
a julho de 2019 no local de estágio definido (Câmara Municipal da Guarda).
Foram eventualmente realizadas atividades no âmbito do Desporto Escolar
tais como: Provas regionais de BTT e Multi-atividades de ar livre e natureza
onde apoiei a logística, encaminhei os atletas e fiz segurança.
Em questões de apoio a outras entidades através do estabelecimento de
ensino, foi prestada ajuda no 6º triatlo do Sabugal onde apoiei e resgatei
atletas.
Nas atividades diretamente relacionadas com a Câmara Municipal da Guarda
foi prestado apoio na Fun Run 2019, Férias ativas de páscoa, projeto “+65”,
projeto “Trilho da Maunça”, projeto “Grande Rota do Zêzere” e por fim nas
Férias ativas de verão através do direcionamento de atletas, segurança top
rope, avaliações de rotas/realização e preparação das mesmas.

Palavras chaves: Câmara Municipal da Guarda, Desporto Escolar, Multiatividades, Fun Run, 6º triatlo do Sabugal.
IV

Abstract
This report aims to demonstrate all the work carried out in the activities
during the seven hundred and fifty hours that lasted from February to July of
2019 in the place of defined stage (Guarda City Hall).
As the City Council supports all kinds of sport, activities were carried out in
the field of School Sports such as: Regional tests of MTB and Multiactivities of open air and nature where I supported the logistics, directed the
athletes and made safety.
In matters of support to other entities, assistance was provided in the 6th
stage of the Sabugal triathlon where I supported and rescued athletes.
In the activities directly related to the Municipality of Guarda, assistance was
provided in "Fun Run 2019", "Easter Active Vacations", "Project +65",
"Mausoleum Trail" project, "Grande Rota do Zêzere" in "Active summer
holidays" through athlete guidance, top rope safety, route / performance
assessment and preparation
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Introdução
O estágio realizou-se na Câmara Municipal da Guarda juntamente com um
colega de curso e teve a duração de 750h, o mesmo teve início no dia 25 de
fevereiro e acabou no dia 12 de julho.
Escolhi este estágio pelos seguintes motivos: de ser na Guarda e não querer
ir para fora por motivos de trabalho e pelo facto de já ter estagiado nesta
entidade anteriormente.
No desporto escolar desempenhei algumas funções, tais como: encaminhar
atletas e prestar apoio na logística.
Na câmara municipal da guarda tive como funções: avaliar/realizar e
programar rotas, dar algumas instruções as pessoas nas atividades realizadas
para que tudo fosse executado corretamente, estar encarregue da segurança
top rope na escalada e por fim ser monitor de algumas atividades/projetos.
Algumas das atividades realizadas durante o mesmo foram: Fun Run, Provas
Regionais de BTT, Multi- atividades ao ar livre e natureza, 6º triatlo do
Sabugal, Férias Ativas de Páscoa e Férias Ativas de Verão.
Tivemos também envolvidos em alguns projetos da entidade acolhedora, tais
como: Projeto “+65”, Projeto “Grande Rota do Zêzere” e Projeto “Trilho da
Maunça”.
O objetivo principal do meu estágio passou por adquirir experiência e me
formar um bom profissional na área dos desportos de montanha e saber
realizar tudo sem dúvidas nas atividades.
Os pontos principais deste trabalho são: caraterização da Entidade,
caraterização dos locais de estágio, objetivos do estágio, atividades
realizadas e projetos realizados.
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Caraterização da Entidade
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Câmara Municipal da Guarda
A minha entidade acolhedora foi a câmara municipal da guarda, uma
entidade fundada em 1199, responsável por 42 541 habitantes (Censos 2011)
com um concelho de 712,11 km2.
Fui posto na secção do desporto da mesma, na qual o objetivo e
responsabilidades da mesma é promover o desporto e a prática desportiva.
Esta secção enquanto estive presente teve como responsabilidades a Fun
Run, Férias Ativas da Páscoa, projeto +65, Projeto trilho da Maunça, Projeto
Rota do Zêzere e por fim as férias ativas de verão.
Durante 750 horas (4 meses e meio de estágio) fui acompanhado pelos
responsáveis dessas atividades e onde dei o meu completo apoio nas mesmas.

Figura 1- Câmara Municipal da Guarda
(Imagem retirada do Jornal das Terras da Beira)
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Caraterização do Locais de Estágio
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1- Pavilhão Desportivo Municipal de São Miguel
Este pavilhão está situado na Avenida Cidade de Salamanca 51 e é uma
das áreas de desporto pertencente à Câmara Municipal da Guarda que
permite as pessoas, entidades desportivas e instituições realizar atividades
desportivas indoor ou lúdicas, tais como: Escalada, Futsal, Basquetebol,
etc.

Figura 2- Pavilhão Municipal de São Miguel
(Imagem retirada do site Municipal)

5

2- Estádio Municipal da Guarda
Outra área pertencente á câmara municipal é o estádio municipal da
guarda, situado na Avenida Estádio Municipal, tem anexado ao mesmo
um pavilhão que permite a prática desportiva indoor.
A principal caraterística que este espaço tem é o facto de permitir também
a prática de desportos outdoor, tal como atletismo e futebol.
Este local conta também com umas salas desportivas individuais e um
espaço com uma dimensão decente para a prática de karaté, judo e até
mesmo ginástica.

Figura 3- Estádio Municipal da Guarda
(Imagem retirada do site Municipal)

6

3- Piscinas Municipais da Guarda
Este espaço, também propriedade da câmara municipal da guarda está
situado no Bairro Nossa Senhora dos Remédios e acolhe todos os desportos
aquáticos, proporciona momentos de lazer no verão as pessoas que
preferirem piscinas a praias ou rios com as piscinas exteriores e por fim
também alberga as atividades terapêuticas tal como a hidroginástica para o
programa +65.
Este espaço conta com:
• 2 campos de ténis;
• Ginásio;
• 1 tanque semiolímpico de competição;
• 1 tanque de recreação;
• Bancadas com aproximadamente 300 lugares;
• Zona multiusos.

Figura 4- Piscinas Municipais da Guarda
(Imagem retirada do site Municipal)
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4- Quinta Pedagógica da Maunça
Esta área de lazer pertence á câmara municipal da guarda e situa-se na rua
da maunça na rasa (Guarda), esta quinta é um espaço educativo florestal que
tem como objetivo demonstrar aos visitantes tudo relativo ao ambiente e
ecologia.
Esta quinta tem uma excelente dimensão e conta com um trilho didático que
tem placas com informações acerca da vegetação e animais ao redor da
mesma, estruturas de apoio as atividades, estufas e por fim várias mini hortas
com vários tipos de vegetação.

Figura 5- Quinta Pedagógica da Maunça
(Imagem retirada do Jornal das Terras da Beira)
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5- Barragem do Caldeirão (Albufeira)
Esta barragem situa-se no distrito da guarda e foi inaugurada em 1993 com
o objetivo de abastecer água e produção de energia, entretanto como tem
uma excelente dimensão é utilizada para proporcionar a população da guarda
lazer e permitir a prática de desportos aquáticos.
A albufeira da barragem conta recentemente com uma estrutura com um
relvado sintético e uma plataforma flutuante que permite à população tirar
melhor proveito da mesma.

Figura 6- Barragem do Caldeirão
(Imagem retirada da Wikipédia)
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6- Praia Fluvial de Valhelhas
Este espaço situa-se no concelho da guarda, mais concretamente em
Valhelhas e é um espaço aquático que permite à população lazer na época do
verão e permite também a realização de canoagem.
No mesmo espaço situa-se um dos trilhos da grande rota do zêzere que é
umas das maiores rotas do país.
Este espaço conta com:
• Parque de campismo;
• 2 Cafés;
• 2 zonas de relvado para os utentes;
• 1 parque de crianças;
• Vários estacionamentos;
• Campo de futebol;
• Rampa de acessibilidade ao rio;
• 2 Casa de banhos com balneários e chuveiros.

Figura 7- Praia Fluvial de Valhelhas
(Imagem retirada do site oficial da Praia Fluvial de Valhelhas)
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Objetivos de Estágio
e
Atividades Desenvolvidas
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Objetivos de Estágio
Os objetivos foram repartidos em duas partes, os gerais e os específicos:
Gerais:
• Cooperar com a entidade acolhedora em todas atividades
desportivas e prestar apoio as mesmas;
• Aplicar os conhecimentos adquiridos.
Específicos:
• Adquirir independência na montagem da segurança de baixo de
escalada e realizar a mesma permitindo a segurança do atleta;
• Promover autonomia na programação de uma rota para ser
realizada com um determinado grupo de indivíduos;
• Desenvolver a capacidade de avaliação de um trilho e ver o que
falta no bom funcionamento do mesmo;
• Ser um elemento proativo, organizado, competente e com
qualidade nas atividades e projetos realizados.
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Tabela 1- Horário Semanal

Horas
9H
12H

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Estágio

Almoço
13H
18H

Estágio

Estágio

Estágio

Observação: O estágio realizado ao sábado era somente quando existia
eventos desportivos da entidade acolhedora durante o fim de semana.
Local principal: Estádio Municipal da Guarda.
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Provas locais de BTT
O “BTT”, como o nome indica, significa Bicicleta Todo-o-Terreno e o
mesmo poderá ser feito tanto em trilhos de terra batida como em estradas.
Este desporto de aventura consiste em ultrapassar diversos tipos de
circuitos com diversos irregularidades e obstáculos.
No estágio testemunhei e auxiliei duas provas de BTT pertencentes ao
Desporto Escolar: a prova regional de Vila Nova de Tazem e a prova
regional realizada na Guarda no Campo do Zâmbito.
Prova local de Vila Nova de Tazem:
Caraterização da prova:
Esta prova foi realizada em vila nova de tazem (Gouveia) e contou com
dois percursos, um curto de 2,5 km e outro mais longo de 4 km.
O início e a meta da competição realizou-se na Escola E.B 2,3 de Vila
Nova de Tazem.
Nesta prova participaram cerca de 80 a 100 atletas
Função desempenhada:
Nesta etapa fiquei encarregue de encaminhar os atletas no circuito certo
juntamente com um agente da GNR devido a um cruzamento duvidoso,
para além do encaminhamento dos atletas ainda ajudei na manutenção
das bicicletas e carga e descarga das mesmas.
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Figura 8- Reta do cruzamento que geriria
confusão aos atletas.

Figura 9- Atleta no caminho certo
do cruzamento

Prova local da Guarda:
Caraterização da prova:
Esta prova foi realizada na guarda mais concretamente no Zâmbito onde os
atletas tiveram o início e a meta da prova passando pelos caminhos de terra
batida situados ao redor do campo e das eólicas.
Nesta prova participaram cerca de 80 a 100 atletas.
Função desempenhada:
Nesta fase da Regional fiquei encarregue de ajudar no secretariado e na
logística da mesma.
No secretariado ajudei no apontamento dos dorsais dos atletas.
Na logística ajudei na montagem do percurso e desmontagem do mesmo.
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Multi-atividade de ar livre e natureza
Define-se por multi-atividades de ar livre e natureza todos os desportos
realizados ao ar livre e em natureza, tais como: BTT, Rapel, Escalada, Ponte
Paralela, Canoagem, Pedestrianismo e etc.
Nesta competição de lazer para as escolas do distrito da guarda realizada no
âmbito do Desporto Escolar, foram feitas divisões e distribuições de staff
pela mesma.
Definição de rapel e segurança em top rope:
Podemos considerar o rapel a atividade de descer na vertical uma
determinada superfície com o auxílio de cordas e equipamentos.
Top rope é um método de segurança de escalada e rapel, este método consiste
em que o responsável de segurança esteja no chão com o respetivo
equipamento enquanto a pessoa que prática a modalidade esta suspensa no
ar com o equipamento necessário, passando a corda pelo cimo/fim da
superfície em prática.
Caraterização da prova:
Esta competição foi realizada ao redor da barragem do caldeirão e contou
com cerca de 75 atletas (15 equipas de 5 elementos), onde os mesmo teriam
de percorrer aleatoriamente as estações com diferentes desportos com o
objetivo de atingir os 100 pontos.
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Função Desempenhada:
Responsável pela segurança top rope no rapel.

Figura 10- Equipa de segurança no
rapel
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6º Triatlo do Sabugal
Pode definir-se por triatlo um desporto que junta 3 modalidades, atletismo,
natação e ciclismo na mesma competição.
Por norma estas competições começam no meio aquáticos passando depois
pelo ciclismo e por fim feita através de atletismo (corrida de longa duração).
Este triatlo foi realizado pela Câmara Municipal do Sabugal em conjunto
com a Federação Portuguesa de Triatlo.
Caraterização da prova:
Esta competição foi iniciada na barragem do sabugal através de natação,
passando depois para o ciclismo pelas aldeias ao redor do sabugal onde os
atletas consequentemente se dirigiriam ao centro do Sabugal para deixar a
bicicleta e começar a corrida pela cidade, acabando por fim no centro da
mesma.
A prova de natação teve 750 metros de distância, a de ciclismo teve 19.6 km
e a de corrida teve uma duração de 5 km.
Esta prova contou com 158 atletas.
Função Desempenhada:
Neste evento fiquei responsável pelo apoio aos atletas na parte da natação
juntamente com mais dois colegas do 1º ano de curso do TeSP de Desportos
de Montanha onde com uma canoa socorreríamos os atletas ou
eventualmente forneceríamos um posto de descanso onde o atleta se poderia
apoiar.
19

Figura 11- Equipa responsável pelo
apoio à natação
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Fun Run 2019
A “Fun Run” é um evento realizado pela câmara municipal da guarda
realizada no âmbito do desporto onde os participantes têm direito a pós
coloridos e obstáculos distribuídos pelo percurso e onde os mesmos vestem
trajes invulgares e divertidos e tentam superar os obstáculos com o intuito de
se divertirem.
Caraterização da prova:
Esta prova teve início na câmara municipal da guarda passando pelo estádio
municipal onde estariam localizados os obstáculos, pela torre de menagem,
portas do sol, la vie e acabando assim no ponto inicial da mesma.
Esta prova teve aproximadamente

250

participantes e contou com uma distância de 5
km.
Função desempenhada:
As funções cujo tive de realizar foram: a ajuda
na

logística

(apoio

na

montagem

de

insufláveis e obstáculos do estádio municipal,
que iria servir como obstáculos para os
participantes) e o encaminhamento dos atletas
no trajeto portas do sol/la vie.

Figura 12- Participantes nas Portas do Sol
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Férias Ativas de Páscoa
Este programa foi elaborado pela cãmara municipal da guarda com o
objetivo de criar um programa saudável e com práticas desportivas para as
crianças dos 6 aos 16 anos nas suas férias de páscoa e criar uma possibilidade
para os pais que não podem ficar em casa com os filhos devido a trabalharem
no horário nobre.
Este programa teve uma duração de 2 semanas onde logo no primeiro dia de
cada semana foram distribuídas pulseiras com diversas cores paras as
diversas idades.
Definição de escala, rapel e top rope:
Denomina-se por escalada o ato de escalar paredes naturais ou sintéticas com
o apoio de cordas e equipamentos apropriados, o objetivo da mesma consiste
em chegar ao topo de uma estrutura ou ao cume de uma superfície rochosa.
Podemos considerar o rapel a atividade de descer na
vertical uma determinada superfície com o auxílio de
cordas e equipamentos.
Top rope é um método de segurança de escalada e rapel,
este método consiste em que o responsável de segurança
esteja no chão com o respetivo equipamento enquanto a
pessoa que prática a modalidade esta suspensa no ar com o
equipamento necessário, passando a corda pelo cimo/fim
da superfície em prática.
Figura 13- Equipamento de segurança
na escalada
22

Caraterização deste programa:
Este programa contou com cerca de 110 participantes.
Função desempenhada:
Durante esta atividade eu e o meu colega Daniel ficámos encarregues de
montar e dar segurança top rope aos participantes na parte da escalada
(realizada na parede de escalada do pavilhão municipal de são miguel) e
aconselhar os participantes das melhores presas para inserir os apoios.
Participámos também durante este programa numa pequena caminhada
didática onde os participantes teriam de percorrer um determinado circuito
para conseguirem responder ao questionário corretamente.
Caraterização da caminhada:
Esta caminhada foi circular começando e acabando assim
no estádio municipal da guarda o percurso realizado foi o
seguinte: estádio municipal da guarda, torre de menagem,
alameda e parque municipal da guarda.
Função Desempenhada:
Responsável por um grupo de 5 crianças (participantes das
férias ativas) pelo percurso definido.

Figura 14- Um dos pontos da
caminhada didática
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Férias Ativas de Verão
Este programa consiste em criar atividades desportivas e lúdicas para os
participantes dos 6 aos 16 anos, juntamente com o método da distribuição de
pulseiras de diversas cores para distribuir as idades e fazer grupos de maneira
mais organizada com o objetivo de um melhor funcionamento das atividades.
O presente programa contou com a prática desportiva de escalada,
campismo, caminhada noturna, canoagem e o trilho da maunça.
Definição de campismo, canoagem, escalada, rapel, pedestrianismo e top
rope:
Pode-se definir por campismo a atividade de acampar num local situado ao
ar livre.
A canoagem é um desporto náutico que consiste na prática desportiva através
de uma canoa ou caiaque, este desporto está também inserido nas disciplinas
dos desportos de montanha.
Denomina-se por escalada o ato de escalar paredes naturais ou sintéticas com
o apoio de cordas e equipamentos apropriados, o objetivo da mesma consiste
em chegar ao topo de uma estrutura ou ao cume de uma superfície rochosa.
Podemos considerar o rapel a atividade de descer na vertical uma
determinada superfície com o auxílio de cordas e equipamentos.
Pedestrianismo é considerado uma atividade desportiva onde o atleta
caminha por trilho e entra em contacto com a natureza.
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Top rope é um método de segurança de escalada e rapel, este método consiste
em que o responsável de segurança esteja no chão com o respetivo
equipamento enquanto a pessoa que prática a modalidade esta suspensa no
ar com o equipamento necessário, passando a corda pelo cimo/fim da
superfície em prática.
Caraterização do programa:
Enquanto estive presente neste programa (durante 3 semanas) aderiram 201
participantes.
Foi feito um acampamento na praia fluvial de Valhelhas de uma noite onde
praticámos alguns desportos de montanha, tais como: pedestrianismo e
canoagem.
A escalada foi realizada no pavilhão municipal de são Miguel, o método
utilizado nesta atividade era o seguinte: o campo do pavilhão estava dividido
por 5 seções (Futsal, Voleibol, Basquetebol, Ginástica e Escalada) e onde em
modo rotativo os grupos distribuídos, iriam rodando pelas seções que
preferissem.
No trilho da maunça foi realizado um trilho de 1 km de 200m e onde durante
o mesmo os aderentes do programa teriam de responder as questões
apresentadas no questionário que envolviam a vida selvagem ao redor da
mesma juntamente com uma adivinha.
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Função Dempenhada:
Nestas férias ativas fiquei encarregue da segurança e montagem da escalada
em top rope juntamente com o meu colega Daniel.

Figura 15- Segurança de baixo da
escalada

No acampamento dei apoio e algumas noções aos participantes de como
montar, desmontar as tendas e os locais mais apropriados.
Na questão da canoagem feita, dei-lhes conhecimento de algumas técnicas
para remarem (Pagaiar) e de como virarem a direção da embarcação.

Figura 16- Canoagem na praia fluvial de
Valhelhas
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Em ambas as caminhadas noturnas fiquei responsável pela segurança e
observação dos participantes com o intuito de ninguém se afastar do grupo e
se perder.
A caminhada foi feita por um grupo 6
pessoas, o professor Ricardo a guiar o
grupo, professor Mancha e Miguel a
fechar e por fim eu, o Daniel e o Rui
separados no meio deles.

Figura 17- Um dos grupos que realizaram a
caminhada noturna

No trilho da maunça fiz o acompanhamento e apoio aos participantes durante
o trilho com a intenção de os guiar e ajudar nas questões apresentadas.
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Projetos realizados
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Projeto +65
Este projeto direciona-se apenas aos idosos com mais de 65 anos e promove
a saúde através da prática desportiva, tem inserido no programa atividades
tais como: hidroginástica, karaté, caminhadas, reforço muscular e atividades
lúdico-desportivos.
Neste programa fomos desafiados a preparar uma rota acessível e adequada
aos níveis de esforço e dificuldade de percurso para os participantes do
programa juntamente com a realização da mesma com eles.
Definição de pedestrianismo e pequena rota:
Pedestrianismo é considerado uma atividade desportiva onde o atleta
caminha por trilho e entra em contacto com a natureza.
Uma pequena rota não é mais nem menos do que um percurso definido cujo
não exceda os 30 km de extensão.
Caraterização da rota:
Esta rota contou com uma distância de 9.39 km e durou cerca de 4 horas e
contou com 9 participantes, 8 indivíduos masculinos e 1 feminina.
Esta caminhada iniciou-se no Estádio Municipal da Guarda, atravessando
um caminho de terra batida ao redor da “Churrasqueira Carvalho” em
direção ao Instituto Politécnico da Guarda, prosseguindo depois pelo trilho
situado atras das “Garagens do IPG” até a 4º eólica.
O trajeto de volta foi basicamente o mesmo contando apenas com uma
alteração, um desvio a meio em direção à rotunda da dorna e prosseguindo
finalmente para o Estádio Municipal da Guarda.
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Função desempenhada:
Elaboração de uma rota acessível e adequada as idades, supervisionar a
capacidade física dos participantes e realizar a mesma com os participantes
do +65.

Figura 18- Rota elaborada para o programa +65
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Projeto trilho da maunça
O “trilho da maunça” é um trilho público situado na quinta da maunça com
uma distância aproximadamente 1 km e 200 m, a mesma conta com placas
com informações acerca da vida selvagem, vegetal e florestal e um posto de
vigia animal.
Neste projeto foi-nos proposto ajudar na recuperação do “trilho da maunça”
fazendo o reconhecimento do trilho e dos afazeres do mesmo.
Durante o reconhecimento foi posto alguns paus com as sinalizações de uma
pequena rota e também transmitido ao responsável o que faltaria fazer e a
melhorar no trilho.
Principais afazeres e melhorias apontados por nós ao responsável:
• Melhorar alguns locais com sinalizações;
• Melhorar e fazer a manutenção do posto de vigia.
Caraterização da rota:
Rota circular com 1km e 200 metros com um posto de vigia animal e placas
de informação acerca da vida animal ao seu redor.
Função Desempenhada:
Verificar o que faltava no trilho, se reunia as condições necessárias para a
sua prática e por fim ver se o posto de vigia tinha condições para a realização
de atividades.
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Figura 19- mapa do trilho da maunça com os respetivos
pontos
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Projeto “Grande Rota do Zêzere”
Neste projeto foi-nos pedido para fazer a verificação da grande rota do zêzere
no trajeto de Valhelhas, para confirmar se estava praticável ou não.
Depois de nos terem deixado na entrada do trajeto de Valhelhas (Saída de
vale formoso) começámos a rota, mas depois de aproximadamente 300
metros apercebemo-nos que não estava praticável devido a não ter sido
cuidada durante algum tempo e estar cheia de vegetação.
Decidimos então ir pela estrada e assim apanhando outros trilhos da mesma
que fossem praticáveis, mas sem grande sorte, pois quase todo o trajeto da
grande rota do zêzere estava impraticável.
O máximo que pudemos fazer foi compor as placas da grande rota do zêzere
ao longo da nacional e ter uma noção do estado da rota e transmiti-la ao
responsável.
A rota não estava praticável devido a:
• Vegetação intensa;
• Algumas sinalizações desgastadas.
Caraterização da Rota:
Esta rota tem uma dimensão de 370 km e acompanha o Rio Zêzere desde a
nascente situada na Serra da Estrela até a foz situada em Constância.
Função Desempenhada:
Verificação da rota e apontamento dos fatores negativos para a prática da
mesma.
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Figura 20- Foto das pessoas que cooperaram na verificação

Figura 21- Foto tirada no início da verificação do trajeto
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Reflexão Final
Durante o contexto teórico realizado que teve a duração de 3 semestres
(um ano e meio) no TeSP de Desportos de Montanha, as unidades
curriculares foram extremamente importantes para o meu contexto de
trabalho, especialmente as unidades curriculares de Canoagem
(segurança), BTT (segurança) , Escalada e Rapel (Material e equipamento
necessário para a segurança top rope), Dinâmicas de Grupo (Jogos
didáticos de integração), Pedestrianismo (Equipamentos) e Manobras
com Corda (técnicas de nós).
Estas unidades curriculares permitiram-me alcançar competências
técnicas (melhoramento da segurança em top rope), competências
Didáticas (Competências de comunicação e instrução) e competências de
organização (organização de eventos desportivos) para eventualmente
ultrapassar os desafios propostos pela entidade acolhedora e pelo
estabelecimento de ensino responsável.
Neste estágio tive diversos desafios, tal como o meu colega de curso
(Daniel) que me acompanhou nesta instituição interpretando diferentes e
iguais tarefas ao longo do mesmo, todos os desafios foram bem-sucedidos
e bem encaminhados.
Todos as atividades e projetos feitos foram diversificados, o que permitiu
ganhar uma melhor experiência e ter uma melhor noção das diversas
vertentes dos desportos de montanha e como realizá-los corretamente.
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Conclusão
Pode-se denominar por estágio uma espécie de teste em contexto de trabalho
onde um estudante põe em prova tudo o que teve conhecimento durante o
estudo de uma determinada área e as capacidades do mesmo.
No estágio existe sempre um docente orientador que é normalmente um
professor da escola de onde o estagiário provém e o supervisor/tutor que é o
encarregado do mesmo na entidade acolhedora.
Um monitor é o responsável de alguma coisa (no meu caso projetos e
atividades) e serve para que tudo corra dentro do planeado, com segurança e
seja executado corretamente através do ensino e instrução.
Durante o estágio tentei sempre dar o meu melhor e realizar as tarefas da
maneira mais correta possível.
Na minha opinião penso que o feedback foi bastante positivo, pois todas as
tarefas propostas foram superadas, bem organizadas e sempre realizadas de
forma autónoma.
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