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Resumo 

 

Este documento constitui o relatório de estágio curricular que decorreu na Quinta do 

Crestelo, entre o mês de março e julho de 2019, no âmbito do Curso Técnico e Superior 

Profissional de Desportos de Montanha da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. 

Neste documento irá ser mencionado tudo o que foi realizado por mim na Quinta do 

Crestelo que se localiza em Seia. Durante o estágio realizei tarefas de preparação do material e a 

sua manutenção para as atividades a desenvolver, arvorismo, escalada, rapel, slide, canoagem, 

jogos tradicionais, tiro com arco, ponte himalaia e paralela, paintball e pedestrianismo.  

Auxiliei os monitores no supervisionamento de todas as atividades e a meio do percurso 

consegui ganhar mais autoconfiança e realizar as tarefas propostas como se fosse um monitor 

mas sempre com supervisão dos restantes que la trabalham. 

 

Palavras-chave: Desporto Montanha; Atividades; Tarefas; Monitor. 
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Abstract 

 

This document constitutes the curriculum internship report that took place at Quinta do 

Crestelo between March and July 2019, in the scope of the Technical and Professional Mountain 

Sports Course of the Higher School of Education, Communication and Sports of the Polytechnic 

Institute of the Guard. 

In this document will be mentioned everything that was done by me in Quinta do 

Crestelo that is located in Seia. During the internship I carried out tasks of preparation of the 

material and its maintenance for the activities to develop, tree climbing, climbing, abseiling, 

slide, canoeing, traditional games, archery, Himalayan and parallel bridge, paintball and trekking.  

I assisted the monitors in supervising all the activities and halfway through the course I 

was able to gain more self-confidence and perform the tasks proposed as if I were a monitor but 

always with supervision of the others that work with it. 

 

Keywords: Sport Mountain; Activities; Tasks; Monitor. 
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I. Introdução 

 

No âmbito do Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha, 

lecionado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico 

da Guarda, cabe a realização de um estágio no 2ºsemestre do 2ºano, com a duração de 750 

horas, que iniciou a 11 de março de 2019 e finalizou a 3 de julho. 

O estágio tem como objetivo juntar os diferentes componentes teóricos e os 

componentes práticos. O estágio devera ter uma componente de preparação para o mundo do 

trabalho.  

Perante os objetivos propostos escolhi fazer o estágio na Quinta do Crestelo - Seia. 

Tomei a decisão de escolher este local por ter uma ligação direta com a tipologia do curso, por 

ser um local onde a natureza habita e pela importância que esta região tem vindo a ter para o 

turismo. Já no verão passado tinha realizado algumas atividades como monitor neste local 

devido a ter concluído um curso de apoio à gestão desportiva com a duração de três anos e de 

ter uma ligação direta e duradora com o supervisor de estágio da instituição. 

Durante a duração do estágio pude mostrar e realizar tarefas tanto no setor de 

acolhimento e atendimento ao público, como no setor de desenvolvimento de atividades de 

carácter lúdico, sociocultural e de natureza.  

Relativamente a estrutura deste mesmo relatório de estágio, surge organizado da 

seguinte forma: Numa primeira parte caracterizo Seia e posteriormente caracterizo a instituição 

de estágio e os objetivos do mesmo. Em seguida exponho as tarefas e atividades realizadas e 

por fim faço as minhas considerações e reflexões finais. 
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1. Caracterização 
 

 Caracterização do concelho de Seia  
 

 

 

 

 

 

 

O concelho de Seia fica situado na encosta ocidental da serra da Estrela e é formado 

por 21 freguesias. 

Ocupa uma área de 436 km2, pertence ao distrito da Guarda e tem uma população de 

24.641 habitantes. 

Elevada à categoria de cidade a 3 de Julho de 1986, Seia é hoje uma cidade em 

expansão, apostando no turismo da região e numa forte dinamização cultural. 

O quadro seguinte apresenta as 21 freguesias de Seia:  

Alvoco da Serra 

 

Sandomil 

Carragozela e Várzea de Meruge Santa Comba 

 

Girabolhos Santa Marinha e São Martinho 

 

Loriga Santiago 

 

Paranhos da Beira 

 

Sazes da Beira 

Pinhanços Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros 

 

Sabugueiro Teixeira 

 

Sameice e Santa Eulália Torrozelo e Folhadosa 

 

Tourais e Lajes 

 

Travancinha 

 

Valezim Vide e Cabeça 

Vila Cova à Coelheira  

Figura 1 - Brasão da cidade de Seia 
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 Caracterização da Quinta do Crestelo 
 

 

 

 

 

 

Na serra da Estrela, a cerca de 2 km da cidade de Seia, onde em tempo remoto terá 

sido um castro, encontramos a Quinta do Crestelo. A quinta foi comprada em 1993, por um 

casal que ficou encantado com toda a envolvente da quinta. 

Formada por 22 hectares, estende-se por um vale verdejante rodeado de encostas 

povoadas por bosques de carvalhos onde passam três ribeiros. A quinta agrícola encontrava-se 

em estado de degradação, existindo apenas parte da zona central, na região mais elevada, onde 

hoje se encontra o hotel. Foi alvo de uma recuperação cuidada, mantendo o seu desenho 

original, volumetria em U e o pátio existente. Abriu em 1995, apenas com a vertente Hotel 

Apartamento. 

Na parte da planície, devido à sua elevada fertilidade a atividade agrícola foi sendo 

recuperada, bem como retomada a criação de animais. Quanto à mata esta também foi mantida 

e hoje é aproveitada para atividade silvícola sustentável e também para muitas atividades 

desenvolvidas na animação de grupos de crianças e jovens. 

Atualmente a quinta é composta por 29 apartamentos, equipamentos exteriores, área 

agrícola, área verde envolvente, área de restauração e eventos e possuiu também duas paredes 

de escalada, uma de rapel, dois cabos de aço que permitem a descida do slide, dois arvorismos 

com níveis de dificuldade diferentes e campos de jogos onde se desenvolvem vários jogos como 

ténis, futebol e basquetebol. 

As atividades que a Quinta proporciona têm marcação prévia para a sua realização e 

estão em funcionamento todo o ano. 

 

Figura 2 - Logotipo Quinta do Crestelo 
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1.2.1 Espaços da Quinta do Crestelo 
 

Tem áreas técnicas de apoio, alimentar, limpeza e lavandaria; alojamento em 

camaratas seis camaratas onde o número mínimo é de 18 pessoas e o máximo é de 40 pessoas, 

balneários divididos em alas masculina e feminina, refeitório, salas de apoio e de convívio e 

receção.  

Os professores e monitores têm instalações próprias. Acrescido a todos estes espaços 

referidos existem ainda as zonas exteriores onde se situam os equipamentos para a realização 

das atividades. 

 

1.2.2 Público-Alvo 
 

As atividades desenvolvidas nesta Quinta destinam-se a crianças e jovens desde os 5 

aos 18 anos de idade, por serem programas, maioritariamente escolares e por vezes estarem 

inseridos, nas escolas, crianças com idades inferiores ou superiores são também devidamente 

integradas nas atividades, ou seja, clientes do hotel da Quinta também podem integrar as 

atividades. 
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2. Objetivos  
 

Para a realização da formação em contexto de trabalho, foram estabelecidos alguns 

objetivos pelo supervisor no plano de estágio. Entretanto foram-nos colocadas mais metas a 

cumprir ao longo do estágio, nomeadamente os pontos 3 e 4, que não foram estabelecidas 

inicialmente. 

 

Objetivos Gerais: 

1. Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, bem como adquirir novos 

conhecimentos; 

2. Orientar grupos de jovens e crianças nas atividades existentes; 

3. Criar um site informativo sobre as atividades: 

4. Criar um flyer informativo sobre as atividades. 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as funções de um monitor de forma a por em pratica quando a realização de 

atividades; 

 Concretizar a aprendizagem do processo de monitorização das atividades da Quinta; 

 Monitorizar as atividades realizadas no parque, montar o material e equipar os clientes 

devidamente em segurança; 

 Aprender como coordenar o tempo das atividades de acordo com o número de 

participantes e as rotações a realizar para que todos realizem as atividades; 

 Realizar a manutenção do equipamento e dos espaços das atividades. 
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3. Atividades desenvolvidas 
 

 Arvorismo 
 

Arvorismo tanto tem uma função contemplativa como desportiva. Na sua modalidade 

contemplativa as plataformas são instaladas nas copas das árvores para que se possa observar 

plantas e animais. As plataformas são utilizadas também em atividades científicas, pois facilita 

a pesquisa de certos ecossistemas.  

Na sua modalidade desportiva, o arvorismo é montado com obstáculos e para vencê-

los o “arvorista” precisa utilizar conceitos básicos de escalada, rapel, highline e vencer o medo 

da altura, se for o caso. 

 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o cliente, fazer a segurança do cliente e 

arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 1 Arnês 

 1 Mosquetão de arvorismo 

 1 Capacete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

                                                           
1 https://desviantes.com.br/blog/post/o-que-e-arvorismo-equilibrio-e-concentracao/ 

 

Figura 3 – Arvorismo (Quinta do Crestelo) 
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 Escalada 
 

A escalada é uma progressão, com possível risco de queda, num terreno artificial, 

rochoso, nevado, gelado ou misto, com bastante inclinação, na vertical, em subprumo ou mesmo 

em teto, usando os pés e as mãos e também material de segurança e/ou progressão.2 

 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o 

cliente, fazer a segurança do cliente e arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 1 corda de 20 metros 

 1 Arnês 

 2 Mosquetões 

 1 Capacete 

 1 Gri-Gri 

 1 Roldana 

 

 

 Jogos Tradicionais 
 

Os jogos tradicionais são desde há muito tempo marcas da atividade física de uma 

sociedade ou um grupo social. São realizados pelos seus praticantes, neste caso os jovens, a 

partir dos mais velhos, transmitido as suas regras de forma oral dentro de uma geração e de 

geração em geração e adaptam-se às características do local de prática.3 

Tarefas realizadas: preparação do material, dizer as regras dos vários jogos e arrumar 

o material. 

 

 
4 

 

                                                           
2 http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/cyber/www/view.asp?edicao=00&artigo=576 

 
3 http://www.cmarrabida.org/escalada.html# 

 
 

Figura 4 - Segurança na escalada 
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 Rapel 
 

Rapel é o contrário da escalada, este desporto consiste apenas na descida através de 

uma corda dupla ou simples, sustentada em um ponto na qual o escalador utiliza para deslizar 

rapidamente e chegar em segurança ao chão.5 

 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o 

cliente, fazer a segurança do cliente e arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 1 corda de 35 metros 

 1 Arnês 

 2 Mosquetões 

 1 Capacete 

 1 Oito 

 2 Fitas 

 

 Slide 
 

Slide é uma técnica militar que consiste em unir um ponto superior a um ponto inferior, 

através de um cabo de aço pelo qual se desce com o auxílio de uma roldana, no caso da Quinta 

do Crestelo existem dois cabos de aço, onde se colocam duas roldanas para uma maior 

segurança dos clientes.  

Trata-se de uma descida rápida, onde o praticante desliza pelos cabos com algum 

declive, utilizando como suporte algum equipamento de escalada, como por exemplo um arnês 

e um capacete de modo a garantir que o utente se sinta seguro. 

 Este, é um desporto que implica movimentos rápidos e que transmite sensações fortes, 

pois os clientes sentem uma sensação de liberdade e muito próxima da de voar.6 

                                                           
5 https://queconceito.com.br/rapel 
6 https://desportoradical00.blogspot.com/2011/10/slide.html 

Figura 5 - Exemplificação de 
rapel 

https://queconceito.com.br/rapel
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Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o cliente, 

fazer a segurança do cliente e arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 1 Arnês 

 1 Mosquetão 

 1 Capacete 

 2 Roldanas 

 2 Fitas 

 

 

 Canoagem 
 

A Canoagem é um desporto náutico que pode ser praticado em Canoa ou Kayak, em 

águas tranquilas ou bravas, no rio ou no mar.  

A Quinta do Crestelo proporciona esta experiencia num lago, ou seja, águas calmas, 

onde os praticantes têm que contornar um obstáculo e usufruir ao máximo do tempo na água. 

Praticam em canoas de dois lugares, pois assim conseguem ajudar-se mutuamente perante 

alguma dificuldade.7 

Tarefas realizadas: preparação do material, equipar o cliente, fazer a segurança do cliente e 

arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 2 Coletes 

 2 Pagaias 

 1 Canoa 

 

 

                                                           
7 http://portalaventuras.pt/sobre-a-canoagem/ 

Figura 6 - Segurança no slide 

Figura 7 - Canoagem com crianças 
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 Tiro com arco 
 

Tiro com arco é um desporto que tem como objetivo utilizar um arco e atirar flechas 

num alvo. É popularmente conhecido como Arco e Flecha.  

Antigamente, era uma necessidade na pré-história, quando servia para os humanos 

realizarem a sua caça a longa distância, posteriormente acabou por se transformar num desporto 

apreciado e praticado em todo o mundo, principalmente pela sua exigência de concentração.8 

Tarefas realizadas: preparação do material, dizer as regras do 

jogo, garantir a segurança dos utentes e arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 1 Alvo 

 1 Arco 

 5 Flechas 

 

 

 

  

 Paintball 
 

É um desporto no qual um grupo de pessoas vai para o campo de paintball praticar o 

jogo da caça à bandeira, a diferença é que neste jogo cada jogador tem uma "arma" (que se 

chama marcador), que dispara bolas de gelatina recheadas com tinta solúvel em água. 

Se levar um tiro e a bola rebentar marcando a roupa, estamos fora do jogo e temos que 

esperar até começar o próximo. Quando encontramos um jogador adversário disparamos e o 

marcamo-lo antes que ele faça o contrário.  

Na Quinta do Crestelo não se admite que se tire a mascara durante o jogo. Se acontecer 

sai logo do jogo.9 

                                                           
8 https://www.significadosbr.com.br/tiro-com-arco 
9 https://paintball.blogs.sapo.pt/o-que-e-o-paintball-455 

Figura 8 - Tiro com arco (segurança 
da atividade) 
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Tarefas realizadas: preparação do material, dizer 

as regras do jogo, garantir a segurança dos utentes 

e arrumar o material. 

 

Material utilizado:  

 Marcadores; 

 Bolas de paintball; 

 Coletes de proteção; 

 Óculos de proteção; 

 Fatos de macaco; 

 

 

 Pedestrianismo  
 

Caminhar pelo prazer da descoberta e da contemplação é uma atividade que foi 

evoluindo, sendo acessível a cada vez mais pessoas. Esse ato simples e natural, mais que um 

movimento do corpo e uma forma de deslocação, é uma manifestação de dimensão espiritual, 

o que lhe concede um lugar de destaque entre as atividades de lazer praticadas ao ar livre e que 

atualmente começa a ganhar cada vez mais adeptos. 

Na Quinta do Crestelo realizam-se caminhadas de curta duração pela Serra da Estrela. 

Normalmente todos os monitores que estão 

na Quinta acompanham o grupo. 

Tarefas realizadas: Orientação do 

grupo na Serra da Estrela. 

 

  

Figura 10 - Caminhada na Serra da Estrela 

Figura 9 - Mascara de Paintball 
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4. Metodologia 
 

Iniciamos o estágio com a apresentação da Quinta do Crestelo e dos monitores que 

fazem parte da mesma. Fizemos uma pequena formação de como coordenar as atividades na 

Quinta. Estas atividades são o arvorismo, escalada, slide, rapel, tiro com arco, jogos 

tradicionais, ponte himalaia e paralela, paintball, pedestrianismo e por último a canoagem.  

A chegada dos grupos, de número variado de clientes, era sempre às 12h00m mas por 

volta das 11h00m já nos encontrávamos prontos para a montagem do material das atividades 

contratadas. Quando o grupo chegava íamos recebe-los aos autocarros e fazíamos uma breve 

apresentação da equipa de monitores. 

De seguida acompanhávamo-los até às respetivas camaratas e assim os distribuíamos., 

Tinham à volta de 15 minutos para se instalarem e estarem prontos para as atividades. Depois 

de passado o tempo estipulado, reuníamo-nos com eles à frente das camaratas para 

organizarmos os grupos, sendo estes feitos dependendo do número de jovens que cada grupo 

tinha e do número de atividades que tinham contratado, por exemplo, se contrataram seis 

atividades tínhamos que fazer seis grupos com o mesmo número de elementos. Estando os 

grupos feitos cada monitor levava um grupo para uma das atividades onde estes estavam por 

norma 45 minutos a realizá-la, depois disso o grupo rodava para outra atividade. Depois do 

jantar organizávamos uma caça ao tesouro, elaborada por nós (monitores), com pistas 

escondidas pela Quinta. Cada grupo depois de encontrar a pista, tinha que decifrar um enigma 

para conseguir chegar à próxima pista. O jogo acaba quando tiverem oito cartas com pistas. 

Seguidamente íamos para a sala de convívio onde há muita música e podem jogar ping-pong, 

snooker e matraquilhos até à uma da manhã.  

Quando não havia grupos de jovens, realizávamos a manutenção do material e dos 

espaços desportivos, realizamos um site informativo com as atividades disponíveis na Quinta e 

um flyer informativo para uma maior divulgação. Também reunimos algumas vezes para 

falarmos sobre o que correu bem e menos bem durante a estadia do grupo e o que tínhamos que 

melhorar. 

Assim foram colocadas em prática as matérias consolidadas em tempo de aulas, 

durante 750 horas de estágio as que mais contribuíram foram as manobras com cordas, pois 

nesta unidade curricular aprendi a fazer os nós fundamentais e como montar as várias atividades 

radicais e outra que considero muito importante na realização do estágio foram os jogos e 

dinâmicas de grupos, aqui aprendi a fazer jogos de quebrar o gelo e de integração. 
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5. Tarefas Realizadas  
 

 Mês de Março 
 

Tabela 1 - Mês de março 

Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de participantes 

11 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo de 

jogos, tiro com arco e jogos tradicionais; 

 Orientei o grupo no tiro com arco; 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

12 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo de 

jogos, tiro com arco e jogos tradicionais; 

 Orientação do grupo no tiro com arco; 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo. 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

13 8h 

 Reunião com o orientador de estágio da Quinta do 

Crestelo 

 Realização do plano de estágio 

 Proposta de realização de um site informativo 

 

------ 

14 8h 

 Início da estrutura do site informativo 

 Recolha de informação sobre a Quinta  

 

------ 

15 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

 Orientação do grupo no tiro com arco; 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

 

Aproximadamente 

40 participantes 

com idades entre os 

10 e os 12 anos. 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

18 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

 Orientei o grupo no slide; 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

Aproximadamente 

40 participantes 

com idades entre os 

10 e os 12 anos. 

19 8h 

 Realização do site informativo 

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

------ 

20 8h 

 Realização do site informativo 

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

------ 

21 8h 

 Realização do site informativo 

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

------ 

22 8h 

 Realização do site informativo 

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 

25 8h 

 Realização do site informativo 

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

------ 

26 8h 

 Realização do site informativo  

 Realização de um flyer informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 

27 8h 

 Realização do site informativo 

 Limpeza e manutenção de espaços desportivos 
------ 

28 8h 

 Limpeza e manutenção de espaços desportivos  

 Preparação de material 

 

------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

29 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

 Orientei o grupo no slide 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades entre os 

13 e os 15 anos. 

30 9h 

 Montagem de material de rapel, escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, 

ponte paralela e jogos tradicionais e arvorismo; 

 Dei segurança no rapel; 

 Orientação do grupo no tiro com arco; 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

Aproximadamente 

15 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

31 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide 

 Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

35 participantes 

com idades entre os 

10 e os 13 anos. 
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 Mês de Abril 
 

Tabela 2 - Mês de abril 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes 

1 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo na ponte himalaia; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

35 participantes 

com idades entre os 

10 e os 13 anos. 

2 8h 

 Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 

 Manutenção de espaços desportivos 

------ 

3 8h  Manutenção do material de rapel (limpeza) ------ 

4 8h 

 Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

5 8h 

 Manutenção do material de paintball 

(limpeza e inventário) 
------ 

8 8h 

 Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 
------ 

9 8h 

 Manutenção do sistema de som dos salões 

de convívio (substituição de cabos de som) 
------ 

10 8h 

 Manutenção do material da ponte himalaia 

e paralela (limpeza) 
------ 

11 8h 

 Manutenção do tiro com arco (substituição 

de lanças e folha do alvo) 
------ 

15 8h  Manutenção das canoas e coletes (limpeza) ------ 

16 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 

17 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

18 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 

22 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 Realização de um flyer informativo 

 

------ 

23 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 13 e 

14 anos 

24 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 13 e 

14 anos 

26 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 Realização de um flyer informativo 

 

------ 

27 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 Realização de um flyer informativo 

 

------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

29 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

30 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

27 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 
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 Mês de Maio 
 

Tabela 3 - Mês de maio 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes  

2 8h 

 Reunião com orientador de estágio 

 Realização do site informativo 
------ 

3 10h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 

4 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Orientação do grupo no slide; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 

5 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 

6 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 

7 8h 

 Conferência no IPG “Viver a montanha de 

forma segura e saudável” 

 Realização do site informativo 

------ 

8 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 
------ 

9 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hote 
------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

10 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Dei segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

11 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Dei segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades de 12 e 

13 anos. 

15 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 

16 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 

17 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades entre os 

11 e os 13 anos. 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

18 9h 

 Caminhada até à Nossa Senhora do 

Desterro 

 Montagem de material de slide e canoagem; 

 Ida ao museu do pão como acompanhante 

do grupo. 

 Orientação do grupo no slide: 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades entre os 

11 e os 13 anos. 

19 9h 

 Montagem de material de escalada, campo 

de jogos, rapel e paintball; 

 Orientação do grupo no paintball: 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades entre os 

11 e os 13 anos. 

20 8h 

 Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 

 Manutenção de espaços desportivos 

------ 

21 8h  Manutenção do material de rapel (limpeza) ------ 

22 8h 

 Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

23 8h 

 Manutenção do material de paintball 

(limpeza e inventário de material) 
------ 

24 8h 

 Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 
------ 

27 8h 

 Manutenção do material da ponte himalaia 

e paralela (limpeza) 

 

------ 

28 8h 

 Manutenção do tiro com arco (substituição 

de lanças e folha do alvo) 

 

------ 

29 8h 

 Manutenção das canoas e coletes (limpeza) 

 
------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

30 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

 Dei segurança na travagem do slide; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 

31 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

 Dei segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 
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 Mês de Junho 
 

Tabela 4 - Mês de junho 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes 

1 8h 

 Manutenção do material de paintball 

(inventário de material) 
------ 

3 8h  Manutenção de espaços desportivos ------ 

4 8h 

 Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 
------ 

5 8h 

 Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 

 

------ 

6 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

 Dei segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

 Montagem da caça ao tesouro. 

 

Aproximadamente 

62 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 

7 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

 Dei segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

52 participantes 

com idades de 14 e 

15 anos. 

10 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 

11 8h 

 Realização do site informativo 

 Receção do hotel 

 

------ 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

12 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

 Orientei o grupo na ponte himalaia 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

 Montagem da caça ao tesouro 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades entre os 

12 e os 14 anos. 

13 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

 Orientei o grupo na ponte himalaia 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades entre os 

12 e os 14 anos. 

14 8h 

 Manutenção do material de slide 

(verificação de roldanas) 
------ 

17 9h 

 Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos e jogos tradicionais; 

 Dei a segurança na escalada; 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Montagem da caça ao tesouro; 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre os 

14 e os 15 anos. 

18 9h 

 Montagem de material na ponte himalaia, 

tiro com arco e jogos tradicionais; 

 Organizei os grupos para o passeio na 

charrete: 

 Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

 Visita ao Sabugueiro; 

 Orientação do grupo na piscina interior; 

 Salão de convívio. 

 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre os 

14 e os 15 anos. 
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Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de Participantes 

19 9h 

 Atividades realizadas no salão de convívio 

(zarabatana, tiro com arco de ventosas, 

matraquilhos, snooker, ping-pong); 

 Orientação do grupo na piscina interior. 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre os 

14 e os 15 anos. 

20 8h 

 Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

21 8h  Manutenção de espaços desportivos ------ 

24 8h 

 Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 
------ 

25 8h 

 Recolha de informação para a realização do 

relatório final 
------ 

26 8h 

 Recolha de informação e realização do 

relatório final  
------ 

27 8h 

 Realização do relatório final e de um flyer 

informativo 
------ 

28 8h 

 Realização do relatório final e de um flyer 

informativo 
------ 

29 8h 

 Realização do relatório final  

 Reunião com o orientador de estágio 
------ 
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 Mês de Julho 
 

Tabela 5 - Mês de julho 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas 

1 8h  Realização do relatório final 

2 8h 

 Realização do relatório final 

 Reunião com o orientador de estágio 

3 8h  Realização do relatório final 

  

 

Tabela 6 - Atividades mais desenvolvidas 

Atividades mais desenvolvidas por mim 

Slide 

Escalada 

Rapel 

Paintball 

Jogos Tradicionais 

 

De março a julho, a Quinta do Crestelo acolheu 28 dias de atividades das quais realizei 

e orientei os grupos no tiro com arco, slide, ponte himalaia, escalada, uma caminhada, paintball, 

e rapel além da montagem e desmontagem de material nas atividades contratadas. Nos restantes 

dias realizamos recolha de informação para o site informativo, um flyer, que segue em anexo, 

realizamos o relatório final, estivemos na receção do hotel e efetuamos a limpeza de espaços 

desportivos e do material utilizado.   
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6. Reflexão / Conclusão 
 

Por toda a extensão destas 750 horas de estágio deparei-me com algumas batalhas, 

umas fáceis outras mais difíceis de resolver. Consegui resolver algumas das batalhas na 

companhia da minha colega de estágio, na qual tive a sorte de poder partilhar esta experiencia. 

Postas estas batalhas, este estágio foi, sem dúvida alguma uma tarefa muito gratificante, o que 

me fez evoluir a nível profissional mas acima de tudo pessoal. 

Entende-se por estágio como uma atividade curricular supervisionada que compõe o 

processo de formação do estudante, é uma componente das dimensões do ensino, constituído 

por ações que o estudante realiza junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou na 

comunidade em geral, que articulam teoria e prática. Segundo Anderson esta definição vai ao 

encontro da minha formação em contexto de trabalho devido à articulação entre a teoria e a 

prática que o mesmo refere anteriormente.  

A nível profissional consegui evoluir e adquirir várias competências, tais como o 

autocontrolo, pois com os grupos de crianças era preciso ter essa competência e consegui 

adquiri-la ao longo do estágio, a capacidade de comunicação, pois temos que estar sempre a 

partilhar ideias e opiniões com os monitores que trabalham na Quinta e por último evolui na 

tomada de decisões, pois aqui era obrigado a tomar decisões sob pressão e sem muito tempo 

para pensar nelas.  

A nível pessoal consegui ganhar mais confiança em mim próprio, pois as atividades 

que realizávamos eram de grande responsabilidade e para as concretizar temos que ter muita 

confiança em nós, consegui evoluir a nível do otimismo, pois quando tudo parecia estar a correr 

mal alguém tinha que dizer umas palavras encorajadoras e para finalizar, estou mais 

determinado em realizar os desafios propostos, tudo é um desafio. 

Para além de obter e exercer todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, tive 

também de saber trabalhar em equipa, exercer muitas vezes o papel de liderança e orientação 

do grupo de monitores, o que nem sempre foi fácil devido às diversas personalidades de cada 

um deles. 
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Aliar a minha área de trabalho ao disfrutar de todo o meio envolvente foi um dos 

fatores mais importantes e gratificantes da minha passagem pela Quinta do Crestelo. 

Este estágio fez-me passar pelos mais diversos postos de trabalho, conseguindo ver o 

quão é importante a função de cada um, desde a manutenção dos materiais, à receção da Quinta, 

à limpeza da mesma, à sua divulgação e à monotorização das atividades nos diferentes postos. 

Ao longo do estágio já me sentia à vontade para trabalhar em qualquer ponto nas 

atividades sempre com a devida atenção na segurança do cliente assim como na minha própria 

segurança.  

Após passar algumas dificuldades de organização, como por exemplo, erros na rotação 

dos grupos, bastava um de nós enganar-se e ia dar tudo errado, na montagem do material das 

atividades faltava sempre algum material, mas consegui dar a volta por cima e ficar satisfeito 

com o resultado final das atividades. 

O estágio foi sem dúvida uma mais-valia para a finalização do curso porque me 

obrigou a exercer atividades na prática que eu só tinha conseguido adquirir na teórica. 

Das coisas mais importantes que me levaram a fazer e concluir o estágio com sucesso 

foram as unidades curriculares do curso pois revelaram-se muito importantes para a execução 

de todas as tarefas. Sem colocar de parte nenhuma unidade curricular houve algumas que se 

demonstraram mais importantes do que outras tais como:  

 Manobras com cordas: pois ajudou-me a realizar os nós fundamentais das atividades e 

de como montar essas mesmas atividades.  

 Pedestrianismo: aqui consegui ajudar os meus colegas a andar na montanha e como 

colocar os pés em certas descidas mais acentuadas. Houve algumas controvérsias a nível 

de organização mas ao longo do tempo e com a devida comunicação conseguimos 

organizarmo-nos.   

 Na escalada: ajudou-me a sentir mais à vontade quando era eu a montar a atividade ou 

a dar a segurança na mesma.  

 A canoagem: foi fundamental ter esta unidade curricular pois assim consegui colocar 

um grupo de jovens na água sem ninguém se aleijar e acompanhá-los ao longo da 

atividade.  
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 Prevenção e gestão de riscos: esta unidade curricular foi muito importante pois consegui 

minimizar os riscos que as atividades todas têm ao dizer as regras aos jovens; 

 Jogos e dinâmicas de grupos: nesta unidade aprendemos vários jogos de quebrar o gelo 

e de integração de grupos que foram fundamentais e aplicados com sucesso na Quinta 

do Crestelo.  

Mas de alguma forma ou de outras todas se revelaram importantes para a minha 

formação no contexto do trabalho. 

Considero-me realizado com este estágio, pois consegui conclui-lo com sucesso apesar 

das dificuldades descritas anteriormente. 

Quanto aos objetivos gerais descritos no ponto 3, foram quase todos concluídos com 

sucesso. O que não foi concluído com o sucesso que eu esperava foi a criação do site 

informativo sobre as atividades da Quinta, cheguei a apresenta-lo mas nunca houve um 

feedback da outra parte. Os objetivos específicos foram todos concluídos com sucesso e gostei 

imenso de os realizar e finalizar com distinção. 

Para finalizar, aconselho a escolha da Quinta do Crestelo, pois é uma instituição em 

desenvolvimento neste tipo de atividades. Foi-me disponibilizado dormida, o envolvente é 

naturalmente agradável, localiza-se perto da cidade da Guarda e as pessoas que la trabalham 

são muito acolhedoras e sempre prontas a ajudar. 
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Anexo 1 

Convenção de Estágio 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Plano de Trabalho 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Flyer Informativo Quinta do Crestelo 

 


