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RESUMO
Este relatório tem como objetivo apresentar todas as atividades realizadas bem como os
projetos em que estive inserido ao longo deste estágio de 750 horas, que teve início dia 25
de fevereiro e que se alongou até dia 12 de julho, na Câmara Municipal da Guarda.
A Câmara Municipal, apoia o desporto em todas as suas vertentes, seja desde o desporto
escolar até ao desporto federado, a prova disso foi o auxílio da realização de uma etapa
regional de BTT, e de uma prova de multiatividades na barragem do caldeirão.
Existem também vários projetos, que são iniciativas desta instituição, tais como as Férias
ativas, projeto +65, o trilho da Maunça, as etapas da Grande Rota do Zêzere e etc…
Por fim, neste relatório vou abordar todos estes projetos e explicar as atividades realizadas
para a finalização deste estágio.

Palavras chave: Desporto escolar, Câmara Municipal, Auxílio, Projeto.
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ABSTRACT
This report aims to present all the activities carried out as well as the projects in which I was
inserted during this 750-hour stage, which began on February 25 and lasted until July 12 at
Guarda Municipal Council.
The City Council supports sports in all its aspects, from school sports to federated sport,
proof of this was the aid of a regional stage of mountain biking, and a multi-activity test in
the cauldron dam.
There are also several projects, which are initiatives of this institution, such as active
vacations, project +65, the Maunça rail, the stages of the Great Route of Zêzere and etc ...
Finally, in this report I will address all these projects and explain what was done in each of
them to finalize this stage.

Keywords: School Sport, Town Hall, Assistance, Project.
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Introdução

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do TESP de Desportos de Montanha,
com o objetivo de finalizar o mesmo.
Como se sabe, o estágio é um capítulo importante para um aluno, pois podemos pôr em
prática aquilo que foi transmitido durante a formação académica, é de facto imprescindível
para o aluno ter esta parte da formação, pois é das mais importantes para se lançar
posteriormente no mercado de trabalho.
Neste relatório serão abordadas, não só, todas as atividades realizadas durante o estágio
como também as ideias que foram propostas, tais como, o projeto +65, férias ativas, entre
outras, mas que de facto não foi possível executar todas, durante as 750 horas de trabalho.
A minha escolha por este local de estágio passou pelo facto de, a nível de distância ser
relativamente perto de minha casa, podendo reduzir custos de transporte e alojamento, mas
também por esta entidade estar ligada ao desporto no geral, o que iria ser benéfico para mim
pois iria abordar as aprendizagens que passaram para mim durante estes dois anos de curso.
Este relatório será composto por 2 capítulos, no primeiro, irei caracterizar a Câmara
Municipal da Guarda bem como os seus espaços físicos para a prática do desporto. No
segundo capítulo, vou falar sobre as atividades elaboradas durante o tempo de estágio, que
foram principalmente, as férias ativas, projeto +65, semana da nutrição e a semana da
nutrição.
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CAPÍTULO I

Câmara Municipal da Guarda
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I.

Caracterização da entidade acolhedora
• Câmara Municipal da Guarda

A câmara Municipal da Guarda está situada na Praça do Município, e tem, de acordo com
o último Census, feito no ano de 2011, cerca de 42541 habitantes.
A entidade que me acolheu neste local de estágio foi no departamento de desporto, onde
trabalhei diretamente com o meu orientador Rui Nascimento, e com outros profissionais
na área, que de certa forma também me orientaram nas atividades e nos projetos que a
instituição realiza.

1.1 Espaços Desportivos da Câmara Municipal da Guarda

• Estádio Municipal da Guarda:
O estádio municipal da Guarda está situado na Avenida do Estádio Municipal na cidade
da Guarda.
Esta instalação desportiva tem um relvado, com as dimensões mínimas cumpridas para a
prática do futebol, na mesma instalação tem 8 balneários, uma sauna, várias salas de
arrumações e também lhe pertence um pavilhão com poucas dimensões, onde
maioritariamente se pratica, ginástica, karaté e judo. Tem também vários gabinetes onde
se fazem formações.

Figura 1: Estádio Municipal da Guarda

Fonte: Google imagens
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• Pavilhão de S. Miguel:
O pavilhão de S.Miguel está situado na avenida cidade de Salamanca na cidade da Guarda
Este espaço desportivo tem uma superfície de jogo para aa prática de modalidades de
desportos coletivos.
Tem uma parede de escalada, excelente para a iniciação, com 5 vias de diferentes
dificuldades e com vários tipos de pegas. Tem também todo o material necessário para a
escalada, tais como, arnês, mosquetões, cordas estáticas e dinâmicas, descensores e
ascensores.
O pavilhão de S.Miguel, tem também 4 balneários, uma sala de arrumações e um auditório
para reuniões e conferências.

Figura 2: Parede de escalada do Pavilhão de S. Miguel

Fonte Google Imagens
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• Campo do Zambito:
Esta instalação tem um relvado sintético para o futebol de onze, porém tem também
marcação para futebol de 7, e tem 4 balneários para os atletas.
Neste local passa um circuito de BTT do desporto escolar.

Figura 3: Campo do Zambito

Fonte:
http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/2644/1/Rafael%2
0Bernardo_5007500.pdf
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• Piscinas Municipais da Guarda:
As Piscinas Municipais estão localizadas na Rua Nossa Srª dos Remédios na cidade
da Guarda.
O complexo das piscinas municipais, dispõem do uma piscina semiolímpica com 8
pistas, e um tanque de aprendizagem. Tem também no interior das instalações um
ginásio.
No espaço exterior tem um relvado para as pessoas que usufruem das piscinas, e três
tanques para lazer, tem ainda no mesmo espaço, dois campos de ténis.

Figura 4: Piscinas Municipais da Guarda

Fonte: Google Imagens
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• Quinta Pedagógica da Maunça
A quinta da Maunça está situada na Rua da Maunça na Guarda e o objetivo desta é mostrar
aos visitantes a riqueza da fauna e da flora desta quinta.
A mesma recebe visitas maioritariamente em grupos, onde fazem o reconhecimento da
quinta, obtendo esta um percurso pedestre devidamente marcado com vários pontos onde
respondem a perguntas sobre a natureza. Dentro deste percurso também existe uma torre
de vigia, onde se pode observar ao redor da quinta.
A quinta também tem, estufas, várias hortas, e casas onde se encontram os recursos
humanos.

Figura 5: Quinta Pedagógica da Maunça

Fonte:
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalhePDI?tipo=1&idp
di=a0L2000000WvIx5EAF
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• Praia Fluvial de Valhelhas
A praia fluvial de Valhelhas está situada na aldeia de Valhelhas, e é um rio onde se pode
passar vários momentos de lazer, como nadar e até mesmo fazer canoagem.
A praia tem várias mesas para as pessoas se alimentarem, 3 cafés, um local com grelhas
para se fazerem churrascos e ainda um parque de campismo com boas dimensões e dois
balneários para higiene pessoal com chuveiros.

Figura 6: Praia Fluvial de Valhelhas

Fonte:

http://aquapolis.com.pt/praia-fluvial-de-valhelhas-e-zona-de-

lazer-guarda/
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Capítulo II

Estágio
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I.

Objetivos do estágio

Para a realização deste estágio, houve alguns objetivos delineados pelo nosso orientador
na Câmara Municipal da Guarda para as 750 horas definidas para a finalização do mesmo
que serão descritos abaixo.

1.1

Objetivos Gerais

•

Conhecer a dinâmica da Câmara Municipal da Guarda;

•

Conhecer os programas e as atividades agendadas ao longo das 750 horas;

•

Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante a formação académica.

1.2

Objetivos específicos

•

Fazer manutenção do material pertencente à Câmara Municipal;

•

Arrumação de material;

•

Limpeza de material;

•

Aprender a trabalhar com pessoas com faixas etárias diferentes;

•

Aplicar técnicas que aprendemos ao longo do curso em várias atividades
propostas;

•

Marcar percursos pedestres;

•

Ter responsabilidade pelas pessoas que estavam inscritas nas atividades;

•

Manutenção do relvado do estádio Municipal;

•

Fomentar os desportos de montanha;

•

Fazer o reconhecimento do material utilizado nas atividades;

•

Elaborar inventários dos materiais;

•

Realizar um bom trabalho de equipa com os outros profissionais e estagiários.
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• Planificação do estágio
A planificação do estágio dependia das atividades que teria de realizar ao longo do tempo,
tal como o horário do estágio.
Normalmente, todos os dias eram feitas 8 horas de estágio, ou seja, entrada na entidade
às 9h e saída às 17h.
Pode ser encontrado ainda neste relatório um exemplo de horário semanal numa atividade
proposta.

11

Atividades Realizadas
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• Prova Regional de BTT (Guarda)
No âmbito do Desporto Escolar, auxiliei na realização da prova regional de BTT no dia
29 de abril, na cidade da Guarda mais precisamente no campo do Zambito.
Nesta prova participaram cerca de 100 atletas das diversas escolas da região, de vários
escalões tais como, infantis, iniciados, e juvenis masculinos e femininos.
O circuito foi circular, ou seja, a meta era no mesmo local do ponto de partida. Os atletas
tiveram de percorrer um percurso de terra batida ao longo de trilhos ao redor das eólicas
e do Zambito.
Quanto às tarefas que me foram propostas, prestei auxílio na montagem do percurso e da
meta, auxiliei também no secretariado onde tinha de apontar as classificações dos atletas,
no final ajudei na entrega das medalhas aos três primeiros classificados.
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•

Multiatividades na barragem do caldeirão

Também no âmbito do desporto escola no dia 2 de maio existiu uma prova de
multiatividades na barragem que contou com várias vertentes dos desportos de natureza
tais como:
➢ BTT
➢ Rapel
➢ Escalada
➢ Ponte paralela
➢ Orientação
➢ Canoagem

Esta prova contou com cerca de 75 participantes que entre si teriam de fazer equipas de
5 elementos, o que perfazia 15 equipas, cujo objetivo era passar por todas as atividades
supramencionadas.
A tarefa que me foi proposta, foi o auxílio na ponte paralela onde tinha de ajudar a equipar
os atletas para a execução da prova, que tinha como objetivo passar a paralela sem pousar
os pés no chão.
Posteriormente, e quando o atleta acabasse a prova, tinha de apontar na folha de
classificação se o mesmo concluiu com sucesso esta prova.
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• Fun Run
Esta corrida tem como organização a Câmara Municipal da Guarda, e tem como objetivo
a passagem de vários obstáculos, tais como uma barreira de pneus, um túnel onde foi
colocado um tolde preto entre outros que foram colocados ao longo do percurso.
Todos os atletas vestem-se de forma divertida com vários tipos de traje e têm como
acessório um pó colorido para deitarem a outras pessoas com o intuito de se divertirem.
Esta prova tem uma distância de cerca de 5 quilómetros e contou com cerca de 250
participantes.
A corrida tem como partida, a Câmara Municipal da Guarda passando em vários locais
como, estádio municipal, Torre de Menagem, centro comercial La Vie e terminando no
local de partida.
Como só fui avisado perto da data da atividade, não participei nas reuniões preparatórias
da atividade e apenas me foi dada a tarefa de auxiliar, na montagem do percurso e do
material necessário para a realização da mesma.
As tarefas propostas foi a montagem de uma barreira com pneus, e de um túnel com um
tolde preto, no estádio municipal da Guarda, tendo também montado painéis publicitários
da Câmara Municipal da Guarda e de alguns patrocínios que ajudaram a financiar a prova.
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• Férias ativas da Páscoa
As férias ativas, estas que durante uma semana, servem para a diversão para a sua
população alvo, que são crianças dos 6 aos 16 anos de idade, são férias para que os
participantes possam fazer várias atividades que não fazem no seu quotidiano e também
para promover o desporto para os mesmos e para experienciar novas vivencias.
As férias da Páscoa contaram com duas semanas com um grupo em cada uma delas, com
cerca de 75 crianças por semana, de segunda a sexta feira e com horário definido como
se pode verificar na imagem abaixo:

Figura 7: Horário Férias Ativas Páscoa

Fonte: Própria
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Durante esta semana, salientando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, na
atividade de escalada, a minha função foi explicar aos participantes como deviam escalar,
como vestir o arnês e verificar se o equipamento estava seguro. Posteriormente estive a
dar segurança aos que estavam a escalar.
Nas outras atividades, a minha função era apenas acompanhar as crianças a fazer as
atividades que estavam definidas no horário.

Figura 8: Segurança na escalada

Fonte: Própria
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• Férias ativas do Verão
As férias ativas do verão, teve a duração de 4 semanas, e tal como nas férias ativas da
páscoa, e já descrito anteriormente, estavam planeadas várias atividades que podem ser
verificadas no horário abaixo:

Figura 9:Horário Férias Ativas Verão

Fonte: Própria
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Nestas férias, no que diz respeito à escalada a minha tarefa foi prestar auxílio na escalada
com a montagem das vias, do equipamento e verificação do mesmo, no resto dos dias o
objetivo era acompanhar as crianças nas diversas atividades propostas, tendo de ser
responsável por elas
Nos dois últimos dias da semana, fizemos um acampamento na praia fluvial de Valhelhas,
dei o meu auxílio na canoagem, ajudando os professores com as crianças, ensinando os
princípios desta modalidade.
À noite, fizemos uma caminhada noturna de cerca de um quilómetro e meio, onde
tínhamos de acompanhar as crianças e fechar o grupo.
Esta atividade foi importante pois, aprendi a ser monitor e a ter responsabilidade com as
crianças, e também pus em prática, toda a minha aprendizagem durante o curso, nas
atividades de escalada e na canoagem

Figura 10: Atividades na praia fluvial de Valhelhas

Fonte: Própria
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• Projeto +65
Este projeto tem como objetivo fomentar o desporto nas pessoas com mais de 65 anos de
idade, melhorar o seu dia-a-dia e os seu hábitos, fazendo maioritariamente caminhadas.
Nós, estagiários, tivemos também um papel importante neste projeto pois também
ajudámos ao marcar um percurso para os participantes do mesmo.
O percurso tinha inicialmente 9,39km, porém tivemos de adaptar um pouco o percurso
por alguns estarem com algumas dificuldades em caminhar.

Figura 11: Percurso inicial

Fonte: Própria

Figura 12: Percurso final

Fonte: Runkeeper
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• Projeto “Semana de Nutrição”
O seguinte projeto tem como publico alvo, crianças com idades entre os 4 e 10 anos, cujo
objetivo era ensinar crianças a comer melhor e mais saudável e também fomentar o
exercício físico.
Durante 3 semanas, e de segunda a sexta feira, foram acolhidos bastantes alunos de
diversas escolas da cidade da Guarda, sendo estes, cerca de 70 crianças por dia.
O nosso papel neste projeto, era lecionar uma aula de educação física aos participantes,
sendo que aplicámos bastantes jogos que aprendemos na unidade curricular de Jogos e
Dinâmicas de Grupo.

Figura 13: Aula de Jogos e Dinâmicas de Grupo
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• Semana da criança
Na semana a seguir ao dia da criança, festejou-se a semana da criança, que foi uma
iniciativa da Câmara Municipal da Guarda, cujo objetivo era que os alunos das escolas
que se dirigissem ao parque urbano do rio diz se divertissem a festejar esta semana
dedicada a eles.
Durante esta semana, a minha tarefa era acompanhar as crianças nos diversos insufláveis
que estavam espalhados no parque urbano do Rio Diz.

Figura 14: Semana da criança

Fonte: Própria
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• Grande rota do Zêzere
Neste projeto, o nosso orientador pediu-nos para que verificássemos se a parte da rota que
passa por Valhelhas estava transitável para que os caminheiros pudessem fazer esta parte
da rota.
Depois de praticamente 300 metros percorridos, verificámos que esta rota não estava em
condições, pois a vegetação estava de tal forma alta, que não havia hipótese de passar por
algum lado.
De seguida dirigimo-nos para o meio da aldeia onde fomos verificar se o trilho perto da
praia fluvial estava em condições, esta parte estava em condições, porém, como na outra
parte não estava, esta parte da rota não se pode fazer.
A grande dificuldade desta tarefa foi passar em locais que não estavam em condições,
pois a vegetação estava bastante alta e por várias vezes tive de voltar atrás no percurso.

Figura 15: Grande rota do Zêzere

Fonte: Própria
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Reflexão Final/Conclusão
Durante este estágio, penso que foi bastante importante todas as unidades curriculares tais
como a escalada, BTT, a canoagem e jogos e dinâmicas de grupo, estas ajudaram-me a
adquirir conhecimentos para depois aplicar durante estas 750 horas de estágio.
Ao longo desta experiência tive bastantes desafios, mas que foram bem conseguidos,
fazendo com que a instituição em que estava inserido pudesse confiar em mim e no meu
trabalho.
Quando iniciei o estágio criei alguns objetivos pessoais e específicos tal como descrito
neste relatório, para que pudesse ter sucesso no mesmo, e que pudesse trabalhar no meio
dos profissionais da instituição, e consegui com sucesso.
De certa forma, nem todos os planos foram concretizados, pois no projeto +65 estava
planeado executar mais caminhadas, porém com as férias ativas foi complicado pois não
consegui conciliar as duas coisas, e não foram feitas mais atividades neste projeto.
Foi também importante trabalharmos com pessoas de diferentes faixas etárias, pois nas
férias ativas e em maioritariamente todos os projetos em que estive inserido, trabalhei
com crianças, mas também no projeto “+65” trabalhei com pessoas mais idosas, o que me
fez entender as dificuldades de cada um e exigência que se pode ter com cada uma delas.
Na minha opinião este estágio foi concluído com sucesso, pois trabalhei com
profissionalismo e encarei todas as atividades de forma séria e aproveitando todos os
momentos para implementar todos os conhecimentos que tenho vindo a adquirir com este
curso, tendo ganho muita experiência ao trabalhar nesta instituição.
Por fim, é de salientar que, evolui bastante nas minhas competências como tutor, ganhei
mais responsabilidade, e adquiri ainda mais experiência na escalada, e na canoagem.
Por fim penso que o feedback foi positivo porque consegui, com a ajuda dos meus
colegas, alcançar todos os objetivos e finalizar todos os projetos propostos pela instituição
Câmara Municipal da Guarda.
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