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RESUMO  

 Este relatório descreve todo o trabalho executado durante o período de estágio 

curricular, realizado este no Gabinete de Desporto da Camara Municipal da Guarda. 

Tendo como finalidade a obtenção do diploma do Curso Técnico Superior Profissional 

de Desporto de Montanha. O estágio realizado teve uma duração de 750 horas distribuídas 

entre dia 25 de fevereiro de 2019 e 12 de julho de 2019. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de desempenhar diversas funções, como 

preparação das atividades desenvolvidas, monitorizar e auxiliar em diversas situações, 

como por exemplo, escalada, caminhadas, provas de BTT, canoagem e Ferias Ativas. 

 

Palavras-Chaves: Férias Ativas; Escalada; Canoagem; Caminhadas; Desporto; Monitor; 

Camara Municipal Guarda; 
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ABSTRACT  

 This report describes the whole work executed during my scholar internship, 

which goa lis to obtain the certification of the Higher Professional Techical Course in 

Moutain Sports. 

 The internship had the duraction of 750 hours, completed between the 25th of 

February 2019 and 12th of July 2019. 

 During the intership, I performed several tasks as the preparation and monitoring 

of diferente actives, like climbing, walking, moutain biking and na Easter and summer 

camp. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório surge no âmbito curricular do estágio de Desportos de 

Montanha, sendo este integrado no 2º ano/2º semestre do C´Tesp Desporto de Montanha, 

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

Guarda. 

 O estágio teve a duração de 750 horas sendo estas distribuídas por 21 semanas, 

decorrendo no Gabinete de Desporto da Camara Municipal da Guarda, com início dia 25 

de fevereiro de 2019 cessando a 12 de julho de 2019, no anexo 1, 

2 e 3, respetivamente, encontra-se a convenção e o plano de 

estágio. Este estágio foi orientado pelo Professor Jorge 

Casanova, docente da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. Como tutor na instituição de acolhimento o 

Professor Rui Nascimento.  Na pirâmide ao lado está 

indicada a hierarquização do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal da Guarda 

 Este estágio de final de curso tem como objetivo, preparar para a vida profissional, 

tendo desta forma a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no decorrer da 

parte teórica e teórico-prática do curso. A principal função do estágio foi colaborar de 

forma dinâmica no planeamento e operacionalização das atividades propostas pelo 

Gabinete de Desporto da Câmara Municipal da Guarda. A escolha deste local de estágio 

para a realização do mesmo, provém do facto de a instituição referida anteriormente 

oferecer um conjunto de atividades dinâmicas de carácter desportivo, social e cultural, 

onde é possível por em prática os diversos conhecimentos adquiridos nas diferentes 

Unidades Curriculares. Outro motivo que me levou à escolha deste local de estágio foi 

poder ficar a estágio no próprio local onde estudo, facilitando deste modo o contacto com 

a escola sempre que fosse necessário obter informações sobre o presente documento. 

Escolhi também pelo fato da minha atividade profissional-bombeiro e desta forma 

conseguir conciliar os dois compromissos, o que seria impossível se tivesse a estagiar 

longe da minha área de residência.  

O objetivo principal deste estágio foi poder por em prática conhecimentos 

adquiridos no período teórico do curso, desenvolvendo atividades nos diversos ramos 

estudos.  

Rui Nascimento

Luis Venâncio 

Paulo Gaspar

Daniel (Estagiário)
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 A metodologia utilizada é o método descritivo e a observação direta no contexto 

em que estou inserido, participando de forma dinâmica e ativa na realização das 

atividades propostas do decorrer do mesmo.  

 Durante o tempo de estágio desempenhei a função de monitor, colaborando desta 

forma nas diversas atividades propostas. O monitor, é uma pessoa encarregada do ensino 

e da prática de certos desportos, no meu caso em particular, desempenhei o papel de 

monitor, como um aluno encarregado de uma secção de alunos de diferentes faixas 

etárias, desde os 6 até aos 16 anos de idade, supervisionando e colaborando nas atividades 

realizadas pelos mesmos.   

 Este estágio foi realizado com mais dois colegas meus, que partilharam comigo a 

mesma instituição de acolhimento. Desta forma existiu uma relação de interajuda e 

colaboração entre nós facilitando o planeamento e implementação das atividades, sendo 

o trabalho de equipa fundamental para a organização de certas atividades realizadas ao 

longo deste estágio.  

 Este documento encontra-se estruturado da seguinte forma. O documento inicia-

se com a ficha de identificação, na qual se encontra registada a identificação do 

estabelecimento de ensino, da instituição de acolhimento, bem como a minha 

identificação escolar. Em seguida, encontra-se uma breve introdução onde pretendo 

realizar uma pequena abordagem ao estágio, bem como a localização no espaço e no 

tempo, indicando também a metodologia utilizada. O presente documento encontra-se 

estruturado em duas partes, sendo a primeira parte do trabalho constituído por sete 

subpartes, onde contextualizo os locais de maior relevo para a realização deste estágio, 

bem como a apresentação dos objetivos de estágio, respetivamente. Na segunda parte do 

documento apresento as atividades desenvolvidas no decorrer do mesmo, esta encontra-

se dividida em cinco subpartes, sendo cada uma delas uma atividade onde abordo de 

forma integra cada uma delas, apresentando em que consistia a atividade, bem como a 

metodologia usada e a função desempenhada.  
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1.CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 

 O estágio de final de curso foi realizado na 

Câmara Municipal da Guarda, mais especificamente 

no Gabinete de Desporto da mesma instituição 

referida anteriormente. Antes de mais é importante 

referir que a prática de desporto é fundamental para 

manter e melhorar a saúde das crianças, jovens e 

adultos. É a partir das atividades desportivas que 

todos os cidadãos realizam aprendizagens que os 

fazem gostar, desejar aprender mais e vincular a uma 

prática desportiva regular ao longo da vida.  

Deste modo o Gabinete de Desporto, 

desenvolve um conjunto de atividades que 

permite o envolvimento dos cidadãos na prática 

de desporto. É da competência deste setor 

colaborar com as associações desportivas e 

escolas dos diversos graus de ensino 

proporcionando o acesso ao desporto, adequado 

a todas as idades gostos e motivações. Em 

seguida, abordo por subpartes de forma resumida a cidade da Guarda e os respetivos 

locais onde tive oportunidade de realizar o estágio curricular.  

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DA GUARDA  

 O concelho da Guarda está 

situado no centro da região beirã, entre 

o planalto Guarda-Sabugal e a Serra da 

Estrela esta localização privilegiada 

permite-lhe que os seus cerca de 

712,11Km2 de área sejam partilhados 

pelas bacias hidrográficas de cursos de 

água tão importantes como são os rios 

Figura 1 - Câmara Municipal da Guarda 

Fonte:https://beira.pt/portal/noticias/ca

mara-municipal-da-guarda-assinala-dia-

da-europa/ 

 

Figura 2- Logotipo do Gabinete de Desporto 

da Guarda 

Fonte: https://www.mun-

guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudo

s&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=28 

 

Figura 3 - Paisagem da Cidade da Guarda 

Fonte: https://www.mundoportugues.pt/wp-

content/uploads/sites/3/2018/11/guarda-centro-

890x547.jpg 

https://beira.pt/portal/noticias/camara-municipal-da-guarda-assinala-dia-da-europa/
https://beira.pt/portal/noticias/camara-municipal-da-guarda-assinala-dia-da-europa/
https://beira.pt/portal/noticias/camara-municipal-da-guarda-assinala-dia-da-europa/
https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=28
https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=28
https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=28
https://www.mundoportugues.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/guarda-centro-890x547.jpg
https://www.mundoportugues.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/guarda-centro-890x547.jpg
https://www.mundoportugues.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/guarda-centro-890x547.jpg
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Mondego, Zêzere e Côa. O ambiente calmo da cidade da Guarda permite o 

desenvolvimento de atividades para todo o tipo de idades no setor do desporto.  

 Ainda na cidade da Guarda fica localizada no centro da cidade, na Praça do 

Município, a Camara Municipal da Guarda. O Município tem como objetivo principal 

desenvolvimento social e económico do concelho, proporcionado assim melhores 

condições de vida, trabalho, entretenimento e lazer aos habitantes deste concelho. 

Contextualizando a entidade referida como local de estágio, foram vários os locais 

onde este foi realizado. Além da própria Câmara, foram também locais como o Estádio 

Municipal, Parque de campismo de Valhelhas e Quinta da Maunça, os quais caracterizo 

nas subpartes seguintes.  

 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE VALHELHAS E 

PARQUE DE CAMPISMO DO ROSSIO DE VALHELHAS 

 Valhelhas localiza-se num dos vales mais 

belos na Serra da Estrela, junto a margem do rio 

Zêzere na parte oriental da área protegida que 

constitui o Parque Natural da Serra da Estrela. A 

praia fluvial de Valhelhas aproveita de forma 

fascinante o leito de água do rio Zêzere nos últimos 

anos esta praia tem vindo a ser galardoada com título 

“praia acessível” este local é ideal para usufruir de 

um dia diferente calmo e animado tendo verdadeiros 

momentos de lazer. Existe também passadiços que 

permitem realização de caminhadas diurnas e 

noturnas. 

Valhelhas conta ainda com parque de 

campismo e auto-caravanismo para que possa pernoitar 

neste local e assim usufruir deste espaço natural. Esta 

praia conta ainda com parque de merendas, bar de 

apoio, casas de banho, campos de jogos, rampas para 

facilitar o acesso a água e uma zona relvada com 

bastantes sombras. 

Figura 4 - Praia Fluvial de Valhelhas 

 

Figura 5 - Campismo/Estagiários 
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1.4. CARACTERIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE S. MIGUEL 

O Pavilhão Desportivo Municipal de S. Miguel é um pavilhão polidesportivo 

amplo e moderno, com uma bancada que suporta mil lugares sentados. Possui uma parede 

de escalada. Além dos balneários, está equipado com uma elevada diversidade de 

materiais desportivos. Este estabelecimento é uma mais valia para a cidade da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA GUARDA 

O estádio municipal da Guarda está equipado com um relvado natural e pista de 

atletismo, é um estádio moderno e tem capacidade para seis mil espectadores na bancada 

principal. É um espaço utilizado por várias associações, clubes e atletas de diferentes 

faixas etárias um local muito bom para prática desportiva. 

Localizado na Avenida do Estádio Municipal, possui ainda um conjunto de salas 

e salões interiores disponíveis para vários eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Pavilhão de São Miguel 

Fonte:https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/desporto/pavil

hao-desportivo-municipal-de-sao-miguel 

Figura 7 -Estádio Municipal da Guarda 

Fonte:https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/de

sporto/estadio-municipal-da-guarda 

https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/desporto/pavilhao-desportivo-municipal-de-sao-miguel
https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/desporto/pavilhao-desportivo-municipal-de-sao-miguel
https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/desporto/estadio-municipal-da-guarda
https://www.allaboutportugal.pt/pt/guarda/desporto/estadio-municipal-da-guarda
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1.6. CARACTERIZAÇÃO DA QUINTA DA MAUNÇA 

 A Quinta da Maunça caracteriza-se por ser um 

espaço educativo florestal que tem como principais 

objetivos permitir às escolas o desenvolvimento de 

projetos curriculares na área da conservação da natureza 

e valorização da floresta autóctone, além de aderir e 

desenvolver programas de estudos e investigação na 

área da conservação; cria programas conjuntos com 

outras instituições (Quercus, Instituto do Ambiente,…) 

para a rearborização de zonas ardidas e em perigo de 

desertificação ou erosão máxima, contando com a 

participação ativa das escolas. 

 São diversos os espaços que compõem a Quinta 

da Maunça como Hortas de Produção Biológica, uma Nascente, um Prado de Lima e 

Charca, um Campo de Demonstração de Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM), 

Estruturas de Compostagem, Edifícios de Apoio, um Laboratório da Maunça, um Viveiro 

Florestal, um Jardim Silvestre, um Parque de Merendas e uma Área Florestal.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Quinta da Maunça 

 

Figura 9 - Interior da Estufa Ervas 

Medicinais 

 

Figura 10 - Interior de Estufa com 

Ervas Aromáticas 
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1.7. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 Nesta subparte apresento de forma clara os objetivos gerais e específicos a atingir 

no decorrer deste estágio. Estes objetivos funcionam como um guia para conseguir 

concluir este estágio curricular. 

Objetivos Gerais:  

• Colaborar no planeamento e operacionalização das atividades do Gabinete de 

Desporto da Câmara Municipal da Guarda; 

• Contribuir através da promoção de atividades para a prática de exercício físico e 

aquisição de hábitos saudáveis da população da Guarda; 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em contexto laboral. 

Objetivos Específicos: 

• Refletir sobre atividades realizadas, encontrando pontos fortes e aspetos a 

melhorar a nível pessoal e profissional; 

• Participar de forma autónoma e dinâmica nas atividades propostas; 

• Operacionalizar as atividades com rigor técnico e responsabilidade, aplicando 

para o efeito os conhecimentos adquiridos na parte curricular do curso; 
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PARTE 2 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO ESTÁGIO 
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2.DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO ESTÁGIO 
 Nesta parte são abordadas as atividades realizadas no decorrer deste estágio. Para 

tornar mais fácil esta abordagem, tenho como referência a Tabela 1 apresentada em baixo, 

nela estão tabeladas as atividades realizadas divididas por mês, explicando neste capítulo 

cada uma delas de forma particular. Utilizo subpartes para desenvolver as atividades 

realizadas em cada mês letivo, facilitando desta forma a organização do presente 

documento. Encontra-se em apêndice deste documento a tabela de estágio, com a 

designação de cada atividade geral, com a enumeração das diversas atividades 

desenvolvidas em cada uma delas.   

Tabela 1-Planeamento das Atividade 

No desenvolver deste documento irei abordar de forma específica cada uma das 

atividades referidas na tabela anterior (Tabela 1). 

 

2.1. “FUN-RUN” 

 “Fun-Run” surgiu no âmbito da GuardaFolia’2019, assim a Câmara Municipal da 

Guarda, realizou esta corrida designada por “Fun-Run”, que decorreu dia 3 de março com 

partida prevista para as 11h30min. Tratou-se de uma “prova” que decorreu pelas ruas da 

cidade da Guarda, cheias de obstáculos e de boa disposição, onde a única obrigatoriedade 

para quem participou, era aparecer bem disfarçado.  

 Esta atividade desportiva teve um percurso urbano de aproximadamente 5km, que 

puderam ser realizados a andar ou a correr, tendo como partida/chegada a Praça do 

Município. As inscrições foram realizadas no site da Camara Municipal da Guarda. Este 

evento, integrou-se nas festividades do GuardaFolia 2019, Carnaval na Cidade da Guarda, 

MÊS ATIVIDADES 

Fevereiro “Fun Run” 

Março 
BTT 

“Saber comer na escola” 

Abril Férias Ativas - “Pascoa” 

Maio 
Planeamento/Organização das Férias 

Ativas – “Verão” 

Junho  

 Julho 
Férias Ativas – “Verão” 
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foi uma organização da Camara Municipal e da Associação de Atletismo da Guarda. A 

participação estava aberta a todos os interessados com mais de 4 anos, sem distinção de 

idade e géneros, em representação individual ou coletiva. Sendo que na participação 

coletiva eram exidos no minino 3 elementos e no máximo 6, esta participação incluía uma 

inscrição da equipa com o nome de “Fun”.  

 Para a participação nesta corrida era obrigatório o uso de máscara ou de qualquer 

adereço carnavalesco. Sugeria-se ainda que os participantes utilizassem roupa ligeira e 

“usada”, e que cada participante levasse apenas o essencial, visto que a organização não 

dispôs de guarda-roupa. Os participantes deviam ainda manter uma conduta adequada ao 

espírito desportivo/recreativo e cumprir as disposições previstas no código da estrada. Na 

tabela que se segue está registado o programa/horário desta atividade (Tabela 2).  

 

Tabela 2-Horário/Programação da Atividade "Fun-Run" 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

09H00’ 
Abertura do Secretariado – início da receção dos participantes 

(entrega dos Dorsais)  

11H00’ Encerramento do Secretariado para receção dos participantes  

11H30’ Início das Partidas (realizadas em diferentes fases) 

13H00’ Fim da atividade 

 

Toda esta atividade teve de ser organizada previamente, sendo que foi este o papel 

que eu desempenhei. Como não tive oportunidade de estar presente no dia da atividade 

propriamente dita, organizei juntamente com os meus colegas o percurso da corrida. A 

figura da página seguinte, mostra o percurso realizado durante a atividade.  

Esta atividade, incluía ao longo do percurso, obstáculos que deviam ser 

ultrapassados pelos participantes, a minha função foi colocá-los estrategicamente e 

prepara-los para que todo estivesse pronto o dia da corrida.  
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2.2. DESPORTO ESCOLAR DE BTT 

 Como foi lecionado durante o período letivo nas aulas de BTT, também chamada 

de bicicleta de montanha, é conhecida pela sua enorme versatilidade e robustez, 

permitindo deste modo explorar de diferentes formas todos os recantos que a natureza 

nos oferece. Dada a sua enorme popularidade é também um desporto praticado 

profissionalmente, resultando em campeonatos mundiais.  

 Em qualquer prova de BTT, seja ela qual for é necessário existirem algumas regras 

de segurança, como o uso de capacete, este acessório é importantíssimo para ser praticado 

este desporto. O uso de um cantil de água é indispensável para assim evitar a desidratação. 

A utilização de luvas e de uns óculos de proteção também são aconselhados, bem como 

uns calções de ciclismo (almofadados nas virilhas). Estes são alguns dos conselhos úteis 

para a prática deste desporto. 

Esta atividade, estava integrada no Grupo de Desporto Escolar de BTT, do 

Agrupamento de Escolas de Gouveia. Como já foi realizado em anos anteriores, um grupo 

de jovens rumou até Vila Nova de Tazem para a realização desta prova, intitulada como 

Campeonato de BTT-CDO do CLDE Guarda. A entidade organizadora do campeonato 

recebeu atletas das escolas de Aguiar da Beira, Secundária da Sé e Fundão. Esta atividade 

Figura 11 - Percurso do "Fun-Run" 

Fonte: beira.pt http://maisbeiras.com/?p=10830 
 

http://maisbeiras.com/?p=10830
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destinava-se a jovens adolescentes entre os 13 e os 17 anos de idade, sendo num total de 

jovens de ambos os géneros, 80 participantes, este campeonato tinha como objetivo o 

apuramento para a fase regional do desporto escolar.  

Minha participação e a dos meus 

colegas desta atividade de desporto 

escolar, tive como objetivo, perceber 

como funcionada a organização de um 

evento deste tipo, e que tipos de meios são 

necessários para que toda a prova ocorra 

com segurança. Mesmo sendo uma 

atividade de grande parte de observação, 

cada um de nós desempenhou uma função, 

sendo a minha função marcar o tempo de 

cada participante na chegada á meta.   

 

2.3. “SABER COMER NA ESCOLA” 

 Esta atividade decorreu entre os dias 18 de março a 8 de abril, tendo como 

participantes os alunos do pré-escolar e do ensino básico, com idades compreendidas 

entre os 4 e os 10 anos de idade, sendo no total 650 participantes de ambos os géneros, 

este de número de participantes foi dividido pelas várias semanas em que ocorreu esta 

atividade.  

 A noção de que a saúde é um bem cuja manutenção depende, antes de mais do 

comportamento e empenho de cada um de nós, e neste caso a família e as escolas são as 

maiores influencias para as crianças nas idades acima referidas. Sendo durante a infância 

que os comportamentos e os padrões alimentares se desenvolvem e perduram ao longo da 

vida. As refeições, os seus horários e os lugares à mesa são fundamentais e constituem 

importantes momentos para a transmissão de valores alimentares tradicional e da família.  

Saber comer bem, pode bem começar na escola, sendo está entendida como um espaço 

socialmente reconhecido para desenvolver o ato pedagógico, cuja missão educativa visa 

complementar a missão da família, contribuindo na construção de valores pessoais e dos 

significados atribuídos a objetos e situações, entre eles a saúde, incluindo a alimentação 

saudável. A educação para a saúde não é responsabilidade exclusiva dos serviços de 

Figura 12 - Partida/Meta do percurso de BTT 
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saúde. Todos os setores, nomeadamente, o da educação, são responsáveis pela construção 

de um bem-estar global (Araújo, 2012).  

 No âmbito do Programa de Educação 

Alimentar para a Comunidade Escolar da 

Unidade de Saúde Publica da ULS da Guarda, 

decorreu no Estádio Municipal as atividades 

organizadas em parceria com o Serviço de 

Alimentação e Nutrição do Município da 

Guarda. O tema desta atividade tem o título de 

“Saber Comer na Escola” e teve como objetivo 

estimular as crianças e jovens do pré-escolar e 

1ºciclo a tomar pequenos almoços e merendas saudáveis e alternativas ao tradicional para 

promover a atividade física. Neste projeto estiveram envolvidas nutricionistas, equipa de 

saúde escolar, cozinheiro e colaboradores do serviço de Educação e Desporto do 

Município da Guarda. Esta atividade serviu não só para estimular as crianças a saber 

comer bem, como ensinar a importância da prática de exercício físico. Sendo deste setor 

que desempenhei a minha função. Juntamente com os meus colegas de estágio, 

organizamos vários jogos tradicionais, como “O Jogo da Raposa”, “O Jogo da Estátua”, 

“Jogo dos Arcos”, estes foram alguns dos jogos que animaram as manhas desta atividade. 

Pôde ainda nestas atividades aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular 

Dinâmicas de Grupo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - "Saber Comer na Escola" 

Fonte: http://www.ulsguarda.min-

saude.pt/noticias/saber-comer-na-escola/ 

 

Figura 14 - "Jogo do Arco" 

 

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/noticias/saber-comer-na-escola/
http://www.ulsguarda.min-saude.pt/noticias/saber-comer-na-escola/
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2.4. FÉRIAS ATIVAS – “PÁSCOA” 

 Como já é comum, o município da Guarda promoveu várias atividades integradas 

no programa “Férias Ativas”, que decorreram durante os dias úteis, de 8 a 18 de abril. 

Estas puderam ser frequentadas por crianças e jovens com idades compreendidas entre os 

6 e os 16 anos. Estas atividades são desenvolvidas com o objetivo de oferecer uma 

alternativa de ocupação do tempo livre das crianças e jovens durante as ferias curriculares, 

estas proporcionam ás crianças e jovens um período divertido e ativo, fomentando o 

convívio e a socialização. Estas atividades têm como iniciativa o desenvolvimentos de 

atividades de âmbito desportivo, recreativo, cultural e ambiental.    

 Nesta edição destacaram-se várias atividades em vários espaços do Município da 

Guarda, como o Pavilhão de S. Miguel, o Teatro Municipal da Guarda, as Piscinas 

Municipais a Biblioteca Eduardo Lourenço e a Quinta da Maunça. Estiveram ainda 

incluídas visitas á cidade do Porto (Ribeira e Zoo), Celorico da Beira (Castelo), Linhares 

da Beira (aldeia histórica) e ainda uma subida à Serra da Estrela.   

 Na página que se segue, apresento uma tabela com o programa semanal das férias 

ativas, com posterior desenvolvimento das atividades.  
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Tabela 3 - Programa das Férias Ativas (1ºsemana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Programa das Férias Ativas (2ºSemana) 
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Nas tabelas acima representadas estão registadas as diversas atividades realizadas 

ao longo de cada uma das semanas das férias ativas. Várias atividades têm como objetivo 

desenvolver nas crianças e nos jovens, espírito de equipa e interajuda. Outras atividades 

são de caracter didático, facilitando a aprendizagem, por exemplo de uma alimentação 

saudável, do enriquecimento do conhecimento sobre a cidade da Guarda (Peddy-Paper), 

e também a visita ao Porto e aos castelos, são atividade que desenvolvem nas crianças e 

nos jovens, vontade de conhecer/aprender de uma forma divertida, visto que foram em 

conjuntos com outros colegas e em jeito de passeio. Existiram também atividades de 

diversão para que possa existir um ambiente animado e promovedor da animação e da 

aprendizagem.  

 No início de cada semana, tínhamos como ponto de encontro a Camara Municipal 

da Guarda. Em seguida dirigíamo-nos para o auditório municipal da camara para   

organizarmos grupos. Estes eram divididos por idades, em 

que cada faixa etária tinha uma cor correspondente, para 

facilitar a identificação dos mesmos. A pulseira tinha a cor 

correspondente a cada faixa etária, bem como o contacto do 

professor responsável pela organização das férias ativas. 

Também neste local era apresentada cada semana de 

atividades bem como as regras. Após esta fase dirigíamo-

nos para as atividades, sendo transportados por autocarros 

até ao local onde ia ser desenvolvida cada uma 

delas. Nesta fase desenvolvo as atividades das férias 

ativas, sendo que dou mais enfâse ás que pertencem diretamente á minha área.  

A escalada, foi um dos desportos praticados no decorrer das férias ativas. A 

escalada é um desporto designado pela progressão, de um terreno rochoso, podendo ainda 

ser praticada na neve, ou no gelo. Neste caso, a escalada foi praticada numa parede 

apropriada para a prática deste desporto, designada de via. Esta atividade foi realizada no 

pavilhão de S. Miguel.  A metodologia utilizada passou pela escolha aleatória de 15 

elementos para realizar escalada. A parede destinada á prática da escalada, estava dividida 

em duas vias, cada uma com diferentes graus de dificuldades. O grupo de 15 elementos 

tinha a oportunidade de escolher a via a que queria pertencer, podendo ainda trocar de via 

e repetir quando todos já tivessem realizado a atividade. Enquanto este grupo realizava a 

Figura 15 -Ajustamento do Arnês 
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escalada, os restantes participantes, realizavam outras atividades, como, basquetebol, 

futebol e ginástica.  

A prática de escalada é uma atividade que necessita de ser executada com 

segurança, para isso é necessário utilizar materiais para assegurar a segurança dos 

participantes. Os materiais para a realização da atividade estão apresentados na tabela, 

seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Material de Segurança para a Prática de Escalada 
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Com o material indicado na tabela da página anterior, realizei o “nó de oito” (como 

demonstra a Figura 20) que permitiu realizar a atividade com segurança. Este tem a 

função de criar uma alça fixa que permite sustentar o peso do participante e facilitar a sua 

progressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função desempenhada na prática deste desporto consistiu no auxílio das 

crianças e jovens na prática da escalada, ajudando-os a preparar o material necessário 

para a realização da atividade, bem como na progressão da via indicando ao participante 

as peças mais indicadas para facilitar a sua progressão.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16 - "Nó de Oito" 

Fonte: https://blogdescalada.com/como-escolher-uma-corda-de-escalada/ 

Figura 17 - Via de Escalada 

 

https://blogdescalada.com/como-escolher-uma-corda-de-escalada/
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A prática de natação, foi outro 

desporto realizado pelos participantes. 

Este desporto foi um dos quais foi 

lecionado/praticado durante o decorrer 

do ano letivo, na unidade curricular de 

atividades náuticas. A natação é um 

desporto que permite movimentar todos 

os músculos e articulações do corpo, 

sendo este considerado um dos melhores 

exercícios físicos. Esta atividade incluía 

a natação com atividades aquáticas, como 

por exemplo jogos.  Sendo esta atividade 

uma das mais apreciadas pelos 

participantes. 

Nesta atividade a metodologia 

utilizada para a organização dos grupos passou pela divisão de dois grupos, sendo um 

deles constituído por elementos que sabiam nadar ficando na piscina “grande” (sem pé) 

e o outro por elementos que não sabiam nadar ficando na piscina “pequena” (com pé). 

Em ambas as piscinas, existia um professor responsável pela supervisão geral de cada um 

dos grupos.   

A função desempenhada passou pela supervisão das crianças e jovens na prática 

deste desporto, bem como participar com eles na prática de natação e nas atividades 

aquáticas realizadas.  

 Outra das atividades realizadas, foi o Peddy-

Paper, esta atividade consistiu na busca de ovos da 

Páscoa pela cidade da Guarda, tendo como objetivo 

proporcionar aos participantes uma tarde divertida 

juntamente com o objetivo de oferecer simultaneamente 

momentos culturais.  

A metodologia utilizada passou por criar grupos 

equilibrados de 5 elementos, para facilitar a participação 

das crianças mais novas. Estes grupos eram formado por 

dois elementos de 8 anos, dois de 12 anos e um de 14 

Figura 18 - Atividades Aquáticas (Piscinas 

Municipais) 

 

Figura 19 - "Peddy-Paper" 
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anos. Tivemos como ponto de partida/chegada o 

Estádio Municipal da Guarda, dando início á 

atividade por volta das 14h30 terminando pelas 

16h30.  

A função desempenhada, passou pela 

organização dos grupos e pelo acompanhamento dos 

mesmos nesta atividade, participando com eles na 

busca dos ovos da Páscoa, orientando-os para a 

busca de pistas e no seguimento do trajeto.  

Outra atividade que despertou bastante 

interesse nos participantes foi a visita á Serra da 

Estrela. Após a visita aos castelos de Celorico da Beira e Linhares da Beira, iniciou-se 

por volta das 14h00 a viagem para a Serra da Estrela. Esta atividade tive como objetivo 

dar a conhecer a Serra da Estrela, e dar a oportunidade ás crianças e jovens ter contacto 

com a neve e poderem brincar com ela.  

Nesta atividade não existiu uma metodologia muito rigorosa, visto que esta 

atividade era para proporcionar a todos os participantes um momento de lazer. A função 

que desempenhei passou maioritariamente pela supervisão de todos, com o intuito de 

nenhum dos elementos se afastar do grupo, participando também com eles nas 

brincadeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - "Peddy-Paper" 

 

Figura 21 -Visita a Serra da Estrela 
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3.5. FÉRIAS ATIVAS – “VERÃO” 

 Entre 24 de junho a 19 de julho, o 

Município da Guarda organizou mais um 

evento de Férias Ativas – Verão 2019. A 

iniciativa destina-se a crianças e jovens 

entre os 6 e os 16 anos de idade, tendo 

como objetivo o desenvolvimento de 

atividades de âmbito desportivo, 

recreativo, cultural e ambiental. É de 

salientar, a importância social desta 

atividade, que promove um conjunto de 

soluções ás famílias, durante a interrupção 

letiva, proporcionando aos participantes, 

umas férias divertidas e ativas, 

promovendo o convívio e a socialização.   

No programa desta edição 

destacaram-se atividades nos vários 

espaços municipais, como a Quinta da 

Maunça, o Pavilhão de S. Miguel ou o 

TM. Realizaram-se também visitas a Amarante (Parque Aquático), Vila Nova de Gaia 

(Praia), Figueira da Foz (Praia), Aveiro (Praia), e também o habitual acampamento 

realizado em Valhelhas, e as atividades náuticas na Albufeira do Caldeirão. Na tabela da 

página que se segue, está apresentado o programa para cada uma das semanas das férias 

ativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Cartaz das Férias Ativas 

Fonte: https://www.mun-

guarda.pt/Noticias/935-guarda-regressam-as-

ferias-ati.aspx 

https://www.mun-guarda.pt/Noticias/935-guarda-regressam-as-ferias-ati.aspx
https://www.mun-guarda.pt/Noticias/935-guarda-regressam-as-ferias-ati.aspx
https://www.mun-guarda.pt/Noticias/935-guarda-regressam-as-ferias-ati.aspx
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grama Férias Ativas – Verão 

Tabela 6 - Programa Férias Ativas - Verão 
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 Após a apresentação do programa das férias ativas, desenvolvo algumas das 

atividades realizadas. Destaco a escalada que já foi realizada/apresentada na subparte das 

Férias Ativas – “Páscoa”.  

 A metodologia utilizada para organizar os grupos de participantes das Férias 

Ativas – Verão passa pelo mesmo método das Férias Ativas – “Páscoa” (esta 

metodologia encontra-se desenvolvida em pormenor no subcapítulo – Férias Ativas 

– “Páscoa”), iniciando-se sempre com a receção dos participantes bem como a sua 

divisão por idades, sendo colocada uma pulseira da cor correspondente á sua faixa etária.  

 Inicio o desenvolvimento das atividades com a 

Visita ao Centro Náutico de Alto Rendimento de 

Montemor o Velho. O ponto de encontro de todos os 

elementos foi a Camara Municipal da Guarda, ás 9H00, 

com partida ás 9H15 deslocando-nos de autocarro para 

Montemor o Velho.   Este centro, está projetado para 

acolher as diversas modalidades náuticas, como a 

canoagem, natação, remo e triatlo, enquadrando-se no 

âmbito do desenvolvimento do alto rendimento 

desportivo a nível nacional, por via da criação de 

infraestruturas únicas que, beneficiam das condições 

únicas do baixo Mondego. Nele são ainda realizados 

treino e competições a nível internacional. Sendo este um 

Centro Náutico tão qualificado, é um foco primordial de 

atração de atletas e de adeptos, promovendo a região 

como destino turístico desportivo ao longo de todo o ano.  

 A metodologia utilizada nesta visita breve ao Centro Náutico de Alto Rendimento 

de Montemor o Velho passou pela organização de todos num grande grupo, para se iniciar 

a visita pelo Centro de uma forma coordenada e organizada, facilitando deste modo a 

visita. A função desempenhada passou pela supervisão do grupo.  

 Destaco neste role de atividades a visita à Exposição do Corpo Humano – A 

Ciência da Vida, na Alfandega do Porto. Mais uma vez tivemos o ponto de encontro a 

Camara Municipal da Guarda ás 8H00, com partida ás 8H20 em direção ao Porto, 

transportados pelos autocarros do município. Esta exposição uma das maiores exposições 

sobre o corpo humano, internacionalmente reconhecida pela qualidade do seu acervo e 

Figura 23 - Visita ao Centro 

Náutico de Alto Rendimento 
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alcance pedagógico, têm passado pelas grandes capitais mundiais, onde já foi visitada por 

milhões de pessoas, na sua chegada á Cidade Invicta permitiu que este grupo de crianças 

e jovens tivesse a oportunidade de ficar a conhecer melhor a ciência do próprio corpo, 

observando diretamente os corpos dissecados, para assim mostrar os diversos sistemas 

presentes no corpo humano. Esta visita teve como objetivo informar as crianças e os 

jovens, ficando desta forma a conhecer melhor o funcionamento do corpo.  

 A metodologia utilizada nesta atividade passou pela divisão do grande grupo em 

dois grupos, sendo um grupo os elementos pertencentes a uma faixa etária mais velha, e 

outro grupo a uma faixa etária mais nova. Fiquei distribuído com o grupo dos 

participantes mais velhos, sendo a minha função a supervisão e coordenação do grupo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A Quinta Pedagógica da Maunça, foi outro dos locais visitados por este grupo. 

Tivemos mais uma vez o ponto de encontro a Camara Municipal da Guarda, ás 9H00, em 

seguida transportados por autocarros até á Quinta da Maunça, para a realização de uma 

caminhada. Esta Quinta é um espaço de lazer para crianças e adultos, com várias 

atividades ligadas ao ambiente e, em especial à agricultura biológica.  

 A Quinta da Maunça, dispõe de um conjunto de espaços de aprendizagem para 

todas as faixas etárias. As atividades realizadas visam ensinar aos mais novos a biologia 

dos animais e das plantas que povoam os vários habitats. Existem também um programa 

de workshops para adultos e crianças, com o objetivo de promover o conhecimento de 

vários temas ligados à agricultura, silvicultura, jardinagem e outras atividades.  

Figura 24 - Exposição do Corpo 

Humano 

 

Figura 25 - Entrada da Exposição 
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 Foi realizada uma caminhada/visita pela Quinta, onde tivemos a oportunidade de 

conhecer a Quinta. Para a realizar esta visita, utilizamos a metodologia utilizada em 

atividades anteriores, que passa pela organização de todos num grupo. Desempenhando 

a função de supervisor e coordenador da caminhada, juntamente com os meus colegas de 

estágio e os professores responsáveis.  

 O acampamento em Valhelhas é a última atividade da semana das Férias Ativas, 

sendo esta realizada de quinta-feira para sexta-feira. Todos os grupos que passaram pelas 

Férias Ativas realizaram um acampamento, sendo este um dos favoritos de todos os 

participantes, pelo facto de ser um dos momentos mais divertidos da semana.   

 O ponto de partida para Valhelhas, foi as piscinas 

municipais da Guarda, com partida deste local ás 9H20, 

transportados pelos autocarros municipais em direção a 

Valhelhas. Na chegada ao Parque de Campismo do 

Rossio de Valhelhas, foi iniciada a montagem do 

acampamento em que todos os elementos todos 

participaram. Todos os elementos adoram este tipo de 

atividade, sendo o campismo uma atividade que consiste 

em acampar num espaço ao ar livre, o que proporciona ás 

crianças e jovens momentos didáticos e divertidos.  

Durante a manha podemos ainda realizar com as 

crianças e jovens atividades aquáticas, destacando-se a 

canoagem. Como pode aprender durante o período letivo, 

canoagem é um desporto náutico praticado com uma 

canoa ou um kayak, esta pode ser prática em águas 

tranquilas ou agitadas, bem como em rios ou no mar. Devido á tranquilidade das águas 

do rio Zêzere, utilizamos para a prática de canoagem, canoas, visto que estas são indicadas 

para este tipo de águas.  

A metodologia utilizada para realizarmos esta atividade passou pela organização 

de grupos, em que 15 dos elementos realizavam canoagem e os restantes elementos eram 

distribuídos pelas atividades aquáticas e os jogos tradicionais, visto que não existiam 

canoas suficientes para todos realizarem a prática deste desporto ao mesmo tempo, esta 

metodologia facilitou também a prática/organização desta atividade.  

Figura 26 - Praia Fluvial de 

Valhelhas 
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A minha função passou pela prática de canoagem com os vários grupos, 

explicando no início de cada grupo, as regras a ter em conta na prática deste desporto, 

explicando todo o procedimento de como praticar a canoagem. Para facilitar a abordagem 

do material necessário para a prática de canoagem, apresento na tabela abaixo.  

Tabela 7 - Material utilizado para a prática de Canoagem 

MATERIAL DESCRIÇÃO 

CANOAS 

Indicadas para águas calmas, devido á sua 

instabilidade, pois são mais largas e 

pesadas. 

PAGAIAS  

São utilizadas para “remar” facilitando a 

mudança de direção e assim controlar a 

velocidade da canoa.  

COLETE 

É um equipamento utilizado para 

segurança dos participantes, em caso de 

queda da canoa.  

 

 Ainda utilizamos barcos insufláveis, quando todas as canoas estavam a ser 

utilizados, para proporcionar um momento lúdico ás crianças e jovens, utilizamos 

também as pagaias e os coletes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27- Canoagem 

 

Figura 28 – Canoagem 
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Após estas atividades, foi servido o almoço no campismo, que nos foi fornecido 

pela cantina da Escola da Sequeira, este foi transportado pela carrinha do município. 

Quando terminado o almoço todos os elementos lavavam a loiça para desta forma, eles 

perceberem que é importante partilhar tarefas, facilitando assim a organização de todo o 

material utilizado.  

 Ás 14H30 eram montados os diversos jogos, como voleibol, jogos de raquetes, 

mesa de ping-pong, jogo da corda e badminton. Até as 16H00 as crianças e os jovens 

divertiam-se nessa diversidade de jogos. A minha função passou pela 

organização/montagem dos jogos bem como pela supervisão de todos, bem como a 

participação com as crianças e jovens em diversos jogos.  

 Durante o período das 16H30 e as 18H30 todos os elementos podiam ir para a 

praia fluvial, onde lá, podiam aproveitar um dos seus momentos preferidos, brincando 

entre todos. Mais uma vez a minha função passou pela supervisão de todos, bem como 

participar nas suas brincadeiras aquáticas.  

 Por volta das 19H45 era servido o jantar mais uma vez fornecido pela cantina da 

Escola da Sequeira, transportado pela carrinha do município. Em seguida, era organizada 

todo o material utilizado no jantar, para em seguida, realizarmos a caminhada noturna.  

 Demos início á caminha noturna ás 21H30. Antes de darmos início, tínhamos 

como metodologia a contagem de todos os elementos, bem como a organização de todos 

em grupos de dois para facilitar o percurso da caminhada. Todos os professores e 

estagiários foram distribuídos pela fila para desta forma manter a ordem. Esta caminhada 

teve uma duração de uma hora e quinze minutos, tendo como ponto de partida o parque 

de campismo e passando pela ponte da praia 

fluvial entrando pela floresta chegando a uma 

ponte que separava Valhelhas da Quinta do 

Brejo, dirigimo-nos para o centro de Valhelhas, 

tendo como ponto de chegada este local, onde 

foi tirada uma fotografia de grupo, para 

recordação de todos os participantes. 

Regressamos ao parque de Campismo pelo 

mesmo trajeto. Com recolher ás tendas pelas 

23H00 para descansar.   

Figura 29 - Fotografia no Final da Caminhada 

Fonte Própria 
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 O dia de sexta-feira iniciou-se pelas 8H00 com o despertar pelo acampamento. Os 

alimentos para ser servido o pequeno almoço eram transportados pelas carrinhas do 

município, quando estes chegavam, era preparado pelos professores e estagiários o 

pequeno almoço. Este era servido aos elementos do grupo, que se organizavam numa fila 

indiana para assim facilitar a distribuição do mesmo.  

 Após o pequeno almoço era desmontado o acampamento por todos. A minha 

função passou pela colaboração e apoio aos mais novos.  

 Em seguida, por volta das 10H30, eram realizadas como no dia anterior atividades 

náuticas, como canoagem, esta atividade já foi desenvolvida ao pormenor anteriormente.  

 Ás 12H30 era servido o almoço, sendo utilizada a metodologia do dia anterior. Ao 

início da tarde, as crianças e os jovens podiam desfrutar de diversos jogos montados no 

parque que permitiam que estes se mantivessem ocupados, até á hora do mergulho nas 

águas frescas da Praia Fluvial do Rio Zêzere. Após a ida á água, era servido o lanche a 

todos os elementos.  

 O regresso á Guarda era pelas 17H30 minutos, transportados por autocarros do 

município com chegada ás piscinas municipais da Guarda pelas 18H15.  

 Este acampamento foi realizado durante as 3 semanas das férias ativas sendo 

mantido o programa do acampamento, sendo deste modo, utilizadas as mesmas 

metodologias, visto que eram sempre participantes diferentes.  
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REFLEXÃO FINAL  

 No decorrer do período teórico do Curso de Técnico Superior Profissional de 

Desporto de Montanha, tive a oportunidade de aprender diversos conhecimentos em 

diversas áreas relacionadas com os desportos montanhosos. Estes foram-me muito uteis 

do decorrer deste estágio, podendo esta forma por em prática os conhecimentos 

adquiridos.  

 Destaco algumas das Unidades Curriculares lecionadas, visto que foram as que se 

destacaram ao longo do estágio, sendo essas: Pedestrianismo, Escalada, Manobras com 

Cordas, Atividades Náuticas e Dinâmicas de Grupo. 

 Na Unidade Curricular (UC) de Pedestrianismo, pós em prática durante as 

caminhadas noturnas realizadas no decorrer das Férias Ativas- Verão, inseridas no 

Acampamento em Valhelhas, permitindo-me deste modo, organizar o grupo no decorrer 

da caminhada, bem como na capacidade de orientação no decorrer da mesma. Ao longo 

do decorrer das várias caminhadas realizadas, senti-me mais autónomo e competente para 

organizar este tipo de atividades. A UC de Escalada, permitiu-me assimilar 

conhecimentos, teóricos e práticos, facilitando desta forma o desenvolvimento destas 

atividades. O facto de praticar durante as aulas práticas este tipo de desporto, beneficiou-

me na prática deste, o que simplificou a tarefa desenvolvida com os participantes, e assim, 

pode sentir-me mais seguro quando realizava a prática de escalada com as crianças e os 

jovens de diferentes idades. Posso ainda relacionar a UC de Manobras de Cordas com a 

prática de escalada, visto que existem conhecimentos relacionados entre ambas as 

Unidades Curriculares, como é o caso, do Nó de Oito, sendo este utilizado na prática da 

escalada com segurança.  

 Inserida na UC Atividades Náuticas, a canoagem, foi outra das atividades 

realizadas no decorrer das Férias Ativas – Verão. Esta UC permitiu-me executar com 

segurança esta atividade. Pondo em práticas os conhecimentos adquiridos nas aulas, 

destacando, a forma de como executar esta técnica, equilibrarmo-nos dentro da canoa, 

remando alternadamente, com a pagaia.  

 Senti que a UC, Dinâmicas de Grupo, ajudou-me imenso no decorrer deste 

estágio. Visto que ao longo deste, contactei com crianças e jovens de diferentes idades, o 

que me fez por em prática conhecimentos adquiridos nesta UC, e assim ao longo do 

estágio senti que melhorei a minha comunicação com eles, bem como a minha forma de 
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abordar as crianças. Ajudou-me também na organização das crianças e jovens por grupos, 

bem como na preparação de jogos dinâmicos para serem realizados por eles.  

 De uma maneira geral, posso dizer que todos os dias serviram para aprender 

sempre mais ou pouco, e a cada dia que passava melhorava a minha prestação no 

desenvolver das diversas atividades realizadas. Realizei as atividades/ tarefas propostas 

de uma forma autónoma, e responsável.  

 Neste estágio tive a oportunidade de realizar muitas atividades diferentes, bem 

como por em prática diversos conhecimentos adquiridos. Gostava de ter realizado uma 

atividade, designada pela “Caminhada +65”, o que não foi possível pelo fato de ter 

coincidido com o período em que foi operado, ficando esta atividade por realizar. Esta 

operação não impediu que eu não realizasse muitas atividades, porque coincidiu com um 

intervalo de tempo que não existiam muitas atividades a decorrer, o que não me 

prejudicou no desenvolvimento do meu estágio.  

 Ao longo deste estágio, adquiri/melhorei diversas competências, quer a nível 

pessoal, quer a nível profissional. Melhorei a minha capacidade de comunicação com o 

publico alvo mais novo, utilizando um discurso mais adequado para cada faixa etária, 

verificando deste modo que no decorrer do estágio, tal aconteceu de forma espontânea. O 

facto de ter calhado numa excelente equipa de monitores/professores fez com que me 

sentisse à vontade na comunicação inter e intra profissionais, senti ainda que sempre 

estiveram disponíveis para me ajudar. 

 A escolha deste campo de estágio, superou as minhas expetativas, e que sem 

dúvida alguma, voltaria a escolher, pois durante este período, tive a oportunidade de 

evoluir enquanto futuro técnico profissional. Gostei de todas as atividades desenvolvidas, 

pelo Gabinete de Desporto da Camara Municipal da Guarda, destacando as Férias Ativas 

da Páscoa e do Verão, estas permitiram-me desenvolver várias áreas do conhecimento e 

relacionamento, como já referi anteriormente. Estas atividades, como foram 

desenvolvidas em diversos locais do concelho da Guarda e fora deste, como no Porto, 

Amarante, Figueira da Foz e Montemor o Velho, permitiram-me também conhecer 

diversas coisas, e assim aumentar o meu grau de conhecimento, de uma forma mais 

relaxada e divertida.  

 Concluo esta reflexão final, referindo o facto de ter alcançado os objetivos gerais 

e específicos deste estágio, sinto que saiu dele muito mais capaz, autónomo, criativo, 

organizado e responsável.  
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CONCLUSÃO 

 Como referido na introdução, o monitor é supervisor de crianças e jovens, num 

determinado momento, podendo ser em período letivo, bem como no decorrer das férias, 

no desenvolvimento de atividades extracurriculares. A função de monitor desportivo 

passa pela colaboração/realização de atividades com as diversas faixas etárias o que faz 

com que um monitor seja capaz de interagir com pessoas de diversas idades, tendo a 

capacidade de comunicar facilmente com todos.  

 A escolha deste campo de estágio permitiu-me desempenhar o papel de monitor, 

bem como perceber o funcionamento/organização de um Gabinete de Desporto, 

compreendendo toda a sua logística. O que me favoreceu neste estágio foi ter tido diversas 

oportunidades para aplicar os meus conhecimentos práticos nas diversas áreas, integrando 

desta forma o papel de monitor desportivo.  
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