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Resumo 

Este relatório tem como base o relato de 750h de estágio curricular realizado no período 

de 25 de fevereiro de 2019 a 2 de junho de 2019 ao cargo da ATASA.  

O mesmo, compreende quatro partes fundamentais: a contextualização geral dos desportos 

de montanha, a caracterização do estágio, a descrição das atividades desenvolvidas e uma 

reflexão crítica dessas mesmas atividades. 

O objetivo principal do estágio é adquirir envolvimento e integração no mundo do 

trabalho, e o Bioparque nesse sentido proporcionou um primeiro contacto excelente com a 

área dos desportos da natureza. Já os objetivos traçados pelo supervisor foram todos eles 

cumpridos e concretizados. 

As funções no Bioparque foram desenvolvidas tendo em conta os três principais objetivos 

inicialmente delineados, sendo eles: a monitorização e a realização das atividades ligadas 

aos desportos de montanha, a planificação e a organização de atividades em grupos e o 

desenvolvimento de um projeto. 

Findo o estágio, a sua concretização foi de extrema importância. Para além da realização 

das diversas atividades que proporcionaram a aquisição de diferentes competências técnicas, 

científicas, afetivas e comunicacionais, também contribuíram para o desenvolvimento 

pessoal e profissional ao laborar nas áreas dos desportos de montanha, comunicação e gestão 

do parque. 
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Introdução 

No âmbito do Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha e de 

acordo com a estrutura do mesmo é de extrema importância, para a sua finalização, a 

inserção do aluno numa empresa com o propósito de estagiar em contexto de trabalho.  

Esta componente do curso tem como objetivo a vivência de um processo pedagógico e 

de um desenvolvimento a nível profissional. Consiste na aproximação à realidade da área 

dos desportos de montanha onde é necessário a aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos e auxilia, essencialmente, na compreensão dos diferentes métodos de 

utilização desses conhecimentos no estágio. 

O referido estágio decorreu em Carvalhais, São Pedro do Sul, no qual a empresa 

ATASA permaneceu responsável pela indicação e determinação de tarefas e trabalhos no 

Bioparque. 

O plano de estágio (anexo I) é um documento que descreve a componente 

organizacional, trata da comunicação entre a entidade, o orientador e o estagiário e também 

da descrição dos objetivos estipulados pelo supervisor a serem cumpridos pelo estagiário. 

A sua organização é composta por 5 capítulos de desenvolvimento, o primeiro capítulo 

trata de realizar uma contextualização geral dos desportos de montanha e os objetivos da 

sua prática.  

O segundo capítulo refere-se ao estágio, à sua definição e aos diferente objetivos 

estipulados.  

O terceiro capítulo aborda a informação referente à localização geográfica e ao local do 

estágio contendo uma descrição de cada espaço.  

O quarto capítulo, é o mais importante pois designa, descreve e desenvolve todas as 

atividades realizadas. 

Por fim, o quinto capítulo descreve o projeto de estágio, uma atividade realizada no 

âmbito do desenvolvimento de eventos para a promoção e divulgação da entidade 

acolhedora do estágio. 

Finaliza-se assim o relatório de estágio com uma conclusão, que revela uma avaliação 

e crítica pessoal acerca da importância da sua realização tanto na componente prática como 

teórica e por fim são apresentadas as referências bibliográficas e alguns anexos. 
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1. Contextualização geral – Desportos de montanha 

A emoção, a adrenalina, a aventura e o risco, são simples fatores que aliciam a curiosidade 

de indivíduos para a procura de novos espaços de lazer de forma a desenvolver atividades 

em pleno contacto com a natureza, distanciando-se assim de ambientes stressantes, como as 

cidades. 

As paisagens, os rios, o vento, a calma das montanhas, a realização de novas experiências, 

a superação de medos, o autocontrolo, são agentes que levam tantas pessoas até à prática dos 

desportos de montanha. 

Estas atividades estão na moda, pois associado ao despertar social de tentar viver 

intensamente o tempo livre e à crescente consciencialização para o grave problema da 

degradação do meio ambiente, assiste-se a uma evolução do gosto das populações por 

práticas físicas inscritas numa lógica diferente dos desportos tradicionais. (Funollet, 1995) 

 

1.1 Definição  

O conceito “Desportos de montanha” abrange todas as atividades desportivas que tenham 

como local de prática a montanha e o seu espaço envolvente. Logo engloba diversas 

atividades que têm em comum o contacto com a natureza, o gosto pelo meio ambiente, a 

adrenalina e também o seu local de prática. 

Ainda não é possível demonstrar uma definição concreta relativamente ao conceito dos 

desportos de montanha, contudo, os desportos da natureza são de certa forma enquadrados 

em determinada atividades e desenvolvem uma certa união entre as suas noções. 

No contexto da legislação, citando o Decreto Regulamentar nº18/99, de 27 de agosto, que 

foi alterado pelo Decreto Regulamentar nº17/2003 de 10 de outubro, definem o desporto da 

natureza como “aquele cuja prática aproxima o homem da natureza de uma forma saudável 

e seja enquadrável na gestão das áreas protegidas e numa política de desenvolvimento 

sustentável”.  

Melo (2009) apresenta uma definição mais ampla e mais coerente, “…são todas as 

atividades físicas e corporais que se realizam em contacto direto com a natureza, 

apresentando um formato organizado ou não…”. 

Sendo que também indica alguns objetivos da sua prática, tais como “…a expressão ou o 

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

intuito de recreação e lazer ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis, e 

que contribuam para a sustentabilidade do desenvolvimento local, nas dimensões ambiental, 
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económica e social.” 

Já outro autor, nomeadamente Constant (1994), acredita que estas atividades se 

caracterizam por “movimentos realizados, com ou sem engenhos, num meio natural, 

complexo, variado e por vezes variável, com controlo de eventuais riscos” 

De acordo com Pires (1990) é, desta forma, possível classificar-se as atividades 

desportivas realizadas num ambiente natural em três variáveis: 

• O local - montanha, rios, mar, etc.; 

• A energia utilizada - humana, corrente, ondas, vento, etc.; 

• A gestão do espaço e do tempo - grandes ou pequenos espaços, 

consciencialização da hora de início e desconhecimento da hora de termino. 

Em suma, é possível verificar a variedade de definições e caracterizações dos desportos 

de natureza e montanha que seguem sempre o mesmo fio condutor, contudo este tipo de 

atividades nunca resultará numa definição concreta, pois ao fazê-lo poderá correr-se o risco 

de lhe ser retirada a sua essência.  

 

1.2 Principais Modalidades  

Perante a Regulamentação em vigor de acordo com o Instituto Português do Desporto e 

Juventude (Desporto de Natureza, 2012) enquadram-se no âmbito do “Desporto da natureza” 

as seguintes atividades: 

a) Pedestrianismo; 

b) Montanhismo; 

c) Orientação; 

d) Atividades Náuticas (canoagem, remo, vela, surf, windsurf, mergulho, rafting, 

hidrospeed); 

e) Bicicleta Todo o Terreno (BTT); 

f) Escalada e Rapel; 

Espeleologia; 

Hipismo; 

Atividades aéreas (balonismo, parapente, asa delta sem motor). 

Entre outros desportos e atividades de lazer cuja prática não se mostre nociva para a 

conservação da natureza. 

Já nos “Desportos de Montanha” estão abrangidas algumas atividades anteriormente 

mencionadas, assim como, outras atividades praticadas em ambientes nevados e 
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montanhosos, nomeadamente: 

g) Desportos de neve; 

h) Alpinismo. 

 

a) Pedestrianismo 

De uma forma bem clara e simplificada, o pedestrianismo caracteriza-se por ser uma 

atividade física, que consiste essencialmente em percorrer percursos a pé ao longo de 

caminhos e trilhos. É avaliada como uma atividade desportiva, turística e ambiental, pois 

está interligada a três áreas distintas.  

O local da sua realização é geralmente na natureza através de caminhos tradicionais, ou 

em meios urbanos. A sua prática pode ser executada de duas formas, acompanhando as 

direções dos itinerários balizados através das Grandes Rotas (GR), Pequenas Rotas (PR) ou 

Percursos Locais (PL), ou percorrer percursos pedestres que não se encontrem sinalizados. 

(Cuiça, 2013) 

 

b) Montanhismo 

O termo Montanhismo é utilizado para designar uma atividade que consiste na escalada 

e na ascensão de montanhas, sendo o seu objetivo atingir o ponto culminante de uma 

determinada montanha. 

O objetivo do montanhismo centra-se unicamente no cume e em atingir o ponto máximo 

da montanha. Para tal, por vezes é frequente recorrer-se a técnicas de escalada.  

É uma atividade executada em baixa/média montanha, incluindo a travessia em terrenos 

glaciares ou até mesmo em altitudes necessária à aclimatização, logo o grau de dificuldade 

em relação ao pedestrianismo aumenta. (Cuiça, 2013) 

 

c) Orientação 

As atividades de orientação dedicam-se essencialmente à aliança entre a condição física 

do praticante, a capacidade de leitura do mapa e a capacidade de concentração para alcançar 

o objetivo. Tem como objetivo realizar uma boa leitura do mapa e executar o melhor trajeto 

praticável de forma a alcançar todos os pontos de controlo no menor tempo possível.  

É uma atividade constituída por uma partida, determinados pontos de controlo e por uma 

meta. Os pontos de controlo estão marcados por um círculo no mapa e materializados no 

terreno através de balizas de orientação, onde o praticante utiliza um cartão de controlo ou 
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através de chip eletrónico, para marcar a sua passagem pelo ponto de controlo. 

O percurso entre os pontos de controlo não está definido, este é decidido por cada 

participante, e é esta capacidade de orientação através da floresta que demonstram as 

aptidões solicitadas neste tipo de atividades. (Desporto Escolar, s.d.) 

 

d) Atividades Náuticas de Montanha 

Das atividades náuticas anteriormente referidas, apenas duas se enquadram de forma geral 

nos desportos de montanha, a canoagem e o barco à vela. 

A canoagem é uma atividade realizada na água que permite ao praticante conduzir uma 

embarcação, utilizando apenas a ação da força muscular na pagaia como meio propulsor, 

qualquer que seja a direção, sentido e intensidade com que a água se faça sentir. 

Esta modalidade abrange diversas provas, sendo estas a canoagem de velocidade, slalom, 

kayak de mar, águas bravas, kayak pólo, entre outras. 

Já o barco à vela é uma modalidade onde as embarcações se deslocam na água através da 

força do vento. (Federação Portuguesa de Canoagem, 2019) 

 

e) Bicicletas de Todo o Terreno 

O BTT enquadra-se nos desportos de montanha devido ao seu local de prática, sendo esta 

executada em estradas de terra, em parques e florestas, em trilhos montanhosos, em serras e 

por vezes no meio urbano.  

Tem como objetivo principal ultrapassar vários tipos de percursos com diversas 

irregularidades e obstáculos. 

Devido ao difícil acesso aos locais de prática, é fundamental que cada praticante seja 

autossuficiente, pois trata-se de uma atividade exigente que requer técnica, resistências e 

destreza.  

Contudo, e dependentemente da condição física de cada participante, o BTT tem uma 

vertente utilitária de forma casual ou diária, tem uma vertente direcionada para o lazer e por 

fim uma vertente competitiva. (Pedalada, s.d.) 

 

f) Escalada e Rapel 

A escalada pode ser definida como uma progressão vertical de inclinação acentuada em 

subprumo ou em teto, num terreno rochoso, gelado, nevado ou misto, utilizando as mãos, os 

pés e também material de segurança e/ou progressão. 
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Esta atividade considera-se bastante exigente, devido à intensa componente física e 

psicológica que é imposta. Para além destas componentes, é necessário que o praticante 

possua um domínio das técnicas e um bom conhecimento dos equipamentos. (Cuiça, 2013) 

Já o rapel consiste em descer de um ponto mais alto para um ponto mais baixo através de 

uma corda. Esta é uma técnica vertical utilizada em várias atividades tais como escalada 

alpinismo, canyoning ou até mesmo em resgates. (Pêdulo, 2019) 

 

 

g) Desportos de Neve 

Quando se abordam os desportos de neve, a idealização inicial remete para duas 

modalidades, o Ski e o Snowboard. Contudo, existe um leque de outras. 

O ski pratica-se com dois bastões, um para cada mão, e dois skis, um preso a cada pé. O 

seu controlo é efetuado através da utilização de botas apropriadas, estas são colocadas em 

fixações aos skis mantendo o praticante seguro. O objetivo da sua prática é garantir 

momentos de lazer e diversão, já no âmbito da competição, encontram-se diferentes 

objetivos. (Globo, 2015) 

Já o snowboard, tal como o nome indica, o praticante desliza na neve executando ou não 

manobras, com apenas uma prancha. Esta também possui as fixações para as botas e o seu 

objetivo é igualmente despertar diversão e lazer ao praticante. 

É uma modalidade onde existe uma fusão de habilidades encontradas noutros desportos, 

nomeadamente do ski, do surf e do skate e pode ser praticado em neve e também em pistas 

artificiais. (Escola Britnnica, 2019) 

 

 

h) Alpinismo 

É uma atividade de alta montanha (acima dos 2500m) que exigem muito do praticante, 

nomeadamente: uma boa condição física, uma técnica de progressão adequada e um bom 

equipamento de montanha. 

Devido às elevadas altitudes, é por veze necessário passar pelo processo de aclimatização 

de forma a evitar o mal da montanha (AMS). 

O seu objetivo é igual ao montanhismo, pois passa por alcançar o cume da montanha. A 

única diferenciação entre as duas atividades é a altitude do local. (Cuiça, 2013) 
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1.3 Objetivos da sua prática  

A natureza, o desconhecido e o risco são os aspetos que os aventureiros procuram viver 

através do desporto. (Pires, 1990). 

Atualmente, os seres humanos vão ao encontro das suas motivações, dos seus interesses 

e das suas necessidades. Ente elas, o gosto pela natureza e pela aventura, a atração pelas 

atividade de risco e pelas novas experiências e, em grande parte, uma procura de lugares 

calmos e aprazíveis. 

As atividade desportivas realizadas em ambientes naturais estão a tornar-se cada vez mais 

importantes na sociedade atual. A fuga ao quotidiano, às cidades frenéticas e ao stress 

diariamente envolvido, leva as pessoas a recorrerem a outros ambientes de forma a quebrar 

a rotina, apreciar as paisagens, ir ao encontro da natureza, dos seus ritmos, dos seus sons, 

dos seus mistérios e de todo o seu esplendor (Costa, 2005). 

Nos últimos anos foram realizados alguns estudos e após a conclusão dos mesmos, é 

evidente que os motivos que mais influenciam as pessoas à prática do exercício físico, estão 

relacionados com a procura de divertimento, de desenvolver competências e aprendizagens 

e também a manutenção ou o desenvolvimento da saúde e do bem estar (Fonseca, 1995). 

Para além destes motivos, ao nível dos benefícios da prática destas atividades, 

encontramos todo um leque, nomeadamente: as contribuições para a descoberta de valores 

naturais e culturais; a divulgação dos produtos artesanais tradicionais e a proteção das 

culturas autóctones e a conservação da natureza. Os seguintes motivos vão levar, 

inevitavelmente, a um aumento de turistas e visitantes tanto nacionais como estrangeiros que 

procuram estas atividades para uma ocupação dos tempos livres e satisfação das 

necessidades de uma forma saudável. 

A relação que o homem tem com a natureza poderá ter duas vertentes, uma de interesse 

ecológico, com a descoberta, identificação e análise do envolvimento natural, tendo como 

objetivo o equilíbrio e a conservação da mesma e a segunda vertente, a atividade física, onde 

o confronto com a natureza e a sua exploração é efetuada através do domínio de diferentes 

técnicas. (Moreira, 2007), 

São enumerados nove motivos que levam as pessoas à procura e à prática de atividades 

na natureza, nomeadamente (Miles, 1978): 

1. Para se testarem a si próprios; 

2. Para despertar um sentimento de superação pessoal; 

3. Pelo gosto pessoal e pelo risco que acarretam; 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Samantha Garrido 

Relatório de Estágio do Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha 

 

Pág. 8  

4. Para se conectarem com pessoas com os mesmos interesses por estas atividades; 

5. Para compartilhar experiências; 

6. Para explorar o que é desconhecido; 

7. Para verem outras paisagens, novos horizontes e outros cenários; 

8. Pela admiração que é provocada nos outros; 

9. Para impressionar as pessoas que nos rodeiam. 

Em suma, pelo facto de se tratar de atividades que, excluindo a nível competitivo, não 

envolvem práticas cronometradas, espaços limitados ou codificados, regras exteriores e por  

apresentarem um elevado grau de incerteza e mesmo algum risco, provocam nos 

participantes  um grande interesse e um maior/menor grau de ansiedade em relação à prática 

destas atividades e em relação ao desconhecido. (Correia, 1997) 

Isto, por sua vez, desencadeia um sentimento de satisfação pessoal e superação do medo, 

onde se privilegia da descoberta da natureza, bem como uma intensa emoção, após vencidos 

os desafios impostos pela natureza. (Pires, 1990) 
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2. Estágio 

2.1 Introdução à sua definição 

As estruturas dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais incluem as componentes de 

formação geral, a formação específica, a formação técnica e por fim, a formação em contexto 

de trabalho, o estágio. 

O objetivo principal da inserção do aluno em contexto de trabalho, visa a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos 2 anos de curso e em proporcionar experiências, 

com a execução de diversas atividades que serão especificadas e explicadas num capítulo 

posterior. 

 

2.2 Objetivos gerais e específicos 

O estágio curricular é uma parte de extrema importância para a formação de qualquer 

aluno, logo, de uma forma geral, o estágio tem como finalidade a aplicação das 

competências e conhecimentos adquiridos ao longo do curso num contexto prático e alargar 

os seus conhecimentos e competências através das atividades exercidas no estágio. 

De uma perspetiva pessoal e também profissional, trata-se de uma experiência de 

trabalho que tem como função identificar as áreas mais fortes e as mais fracas de modo a 

serem melhoradas e também o desenvolvimento de uma perspetiva mais realista do mundo 

do trabalho. 

Relativamente ao estágio foram então estipulados objetivos gerais, dos quais se 

incluem: 

• Colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante o curso de desportos 

de montanha; 

• Monitorizar e acompanhar as atividades de forma a adquirir experiência durante a 

sua preparação e realização; 

• Desenvolver um projeto de estágio; 

Já a nível específico, destacam-se os seguintes objetivos: 

• Consolidar conhecimentos e métodos de trabalho do parque; 

• Planear e organizar atividades; 

• Realizar a manutenção do equipamento de segurança; 

• Interagir de forma direta com os clientes; 

• Efetuar determinadas limpezas ao parque. 

Relativamente aos objetivos estipulados pelo supervisor, destacam-se:  
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• Monitorização das atividades de montanha (arvorismo, slide, escalada, tiro com 

arco, percursos sensações, peddy paper, orientação, entre outras); 

• Auxílio aos técnicos do parque durante as atividades; 

• Planeamento financeiro e técnico de atividades para grupos; 

• Criação e planeamento de novas atividades; 

• Manutenção e recuperação de determinadas atividades do parque; 

• Implementação de estratégias de marketing para divulgar os produtos e serviços 

existentes no parque; 

• Gestão de plataformas de reserva dos alojamentos; 

• Atendimento aos clientes; 

• Limpezas no parque e na área envolvente; 

• Manutenção da piscina (limpeza da água e controlo da qualidade da água). 

Findo isto, estes objetivos foram determinados no início do estágio com o intuito de 

dinamizar e diversificar as tarefas a realizar. Desta forma, observam-se objetivos de áreas 

diferentes de forma a exercer um trabalho polivalente. 

 

Relativamente ao plano de estágio, este decorreu entre o dia 25 de fevereiro de 2019 até 

ao dia 2 de junho de 2019.  

Estas 750h de estágio foram distribuídas ao longo de 5 meses, onde a carga horária era 

de 8h a 10h diárias, resultando numa média de 54 horas semanais. Ao nível de 

contabilização de dias, verifica-se uma média de 25 a 26 dias mensais de trabalho, o que 

deu um total de 83 dias de estágio (Tabela 1). 

O dia-a-dia no Bioparque era bastante diversificado, começava a trabalhar 

maioritariamente às 9 da manhã. Em dias mais calmos executava tarefas de criação de 

atividades, manutenção de equipamento, limpeza do espaço, entre outras, já em dias de 

atividades com grupos, a monitorização das mesmas destacava-se como tarefa base, por 

fim, por volta das 6/7 da tarde, dependentemente do trabalho que houvesse, regressava ao 

meu alojamento. 

É também possível dividir o estágio em duas partes, o início e o fim. No início do estágio 

as tarefas não exigiam tanto esforço, eram executadas com tempo e com calma, já no fim 

do estágio devido á grade afluência de grupos para a execução de atividades a carga de 

trabalho era, de facto, muito mais elevada. 
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Tabela 1 - Calendarização do horário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 8 horas 10 horas Folga 
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3. Entidade responsável pelo acolhimento – Bioparque 

A entidade responsável pelo acolhimento e a que se encontra ao cargo do Bioparque 

designa-se de ATASA – Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada. Caracteriza-se 

por ser uma associação empresarial, sem fins lucrativos, que promove o território da Serra 

da Arada que está inserida na União das Freguesias de Carvalhais e Candal. 

Fundada em 2016, a ATASA é uma associação que procura promover e dinamizar o 

turismo e a agricultura local, neste âmbito, a preservação e a divulgação da identidade local 

do território da Serra da Arada é um dos principais objetivos. É uma empresa que desenvolve 

atividades essencialmente nas áreas do turismo, da agricultura e da sua interligação, como 

também nas áreas do ambiente, da cultura, e do património. (ATASA, 2019) 

 

3.1 Caracterização da localização geográfica 

É no distrito de Viseu, concelho de São Pedro do Sul e freguesia de Carvalhais e Candal, 

que se encontra o Bioparque –  parque florestal do Pisão. 

São Pedro do Sul é uma cidade com uma área de 349 Km² e abrange 14 freguesias. Está 

envolvida pela natureza, nomeadamente pela Serra da Freita, a Serra da Arada e a Serra de 

S. Macário com o ponto mais alto a 1053m, assumindo um papel importante a nível 

ambiental. (São Pedro do Sul, 2015) 

A União das Freguesias de Carvalhais e Candal tem cerca de 47 Km² e é uma das mais 

extensas e povoadas freguesias do concelho. (Carvalhais e Candal, 2019) 

Relativamente ao seu património, é importante referenciar o Castro da Cárcoda. Este 

situa-se a 2km da povoação de Carvalhais, encontra-se na Serra da Arada a uma altitude de 

612m e indica a passagem e a colonização dos povos romanos na zona. (Freguesia de 

Carvalhais e Candal, 2015) 

Os moinhos do Pisão, que também fazem parte da história, encontram-se junto à margem 

da Ribeira de Contença. São um conjunto de 13 moinhos recuperados que utilizam a água 

do rio Varoso para a moagem do milho. (Moinhos, 2018) 

Atualmente, apenas 6 moinhos estão completamente recuperados e em funcionamento. 

Estes moinhos têm como objetivo recriar o antigo ciclo da moagem do milho e do fabrico 

do pão, desde a moagem até à confeção da emblemática broa de milho. (Moinhos do Pisão, 

2019) 
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3.2 Caracterização do local de estágio 

“Carvalhais, freguesia do concelho de S. Pedro do Sul, aparece-

nos pelo Nascente, na margem direita do Rio Sul, daí cresce, estende-se e 

alarga-se no vasto e chão terreno do sopé da Arada e, por fim, subindo a 

vertente desta serra, vai terminar a Norte e Poente, mais ou menos, na linha 

divisória das águas do Vouga do Douro, onde tem princípio uma das mais 

ridentes e belas regiões de Portugal, o decantado e verdejante Lafões.” 

(Tavares, 1963, pág 72) 

O Bioparque, parque florestal do Pisão, localiza-se na freguesia de Carvalhais em plena 

serra da Arada. É um espaço contemplado pela natureza e envolvente às águas da Ribeira de 

Contença que desperta sensações únicas aos visitantes. Trata se de um parque com três tipos 

de valências: 

• A exploração da natureza; 

• A prática de desportos de aventura; 

• A procura de momentos de relaxamento e tranquilidade. 

Ao nível da exploração da natureza, é possível encontrar diversas culturas autóctones e 

observar a variedade de animais, tais como gaviões, esquilos, perdizes, poupas, entre outros. 

No que diz respeito aos desportos de aventura é possível realizar diversas atividades, 

desde atividades de água tais como, canoagem, canyoning e caminhada aquática. Atividades 

de terra, abrangendo, arvorismo, percursos pedestres, BTT, percursos todo-o-terreno 4x4, 

orientação, escalada e rappel. Atividades de ar, nomeadamente o slide e também atividades 

de fogo tais como o paintball, seringaball e tiro com arco. 

É ainda possível encontrar jogos tradicionais, caça ao tesouro, um percurso sensações, as 

vistas culturais e também animação infantil. 

Já os momentos relaxantes são vividos em todo o espaço envolvente, desde a qualidade 

dos alojamentos, nomeadamente os bungalows e a casa da montanha, até à zona de 

acampamento. O parque disponibiliza também uma zona tranquila de merendas e uma 

piscina para toda a família. (Bioparque de Carvalhais, 2015) 

a) Receção 

Re-ce-ção – é o ato ou efeito de receber. (Dicionário Priberam da Lingua Portuguesa, 

2008-2013) 

A receção é o espaço mais importante do Bioparque. É o setor principal onde se encontra 
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a primeira imagem do espaço, e também o local de processamento entre todos os contactos, 

seja com clientes, fornecedores ou até mesmo com outras empresas. 

O rececionista tem como função principal o atendimento a clientes, seja este via 

telefónico ou pessoal. Está também responsável pelos processos de check-in e check-out, 

organização e marcação de atividades, transmissão de informações aos clientes, pagamentos, 

controlo do estado de limpeza dos bungalows e da casa da montanha, entre muitas outras 

tarefas de grande importância. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Alojamento 

 

A-lo-ja-men-to – É o ato ou efeito de alojar; lugar onde se aloja. (Dicionário Priberam 

da Lingua Portuguesa, 2008-2013) 

O alojamento designa-se por ser o local onde os clientes pernoitam durante um curto 

espaço de tempo. No Bioparque encontram-se três tipos de alojamento: os 4 bungalows, a 

casa da montanha e a zona de acampamento. 

Os bungalows (imagem 3 e 5) são um espaço com capacidade para até 4 pessoas. Inclui 

um quarto (imagem 2 e 4), uma casa de banho, uma pequena sala e uma kitchenette (imagem 

6). 

A casa da montanha (imagem 7) é um espaço familiar com capacidade para até 8 pessoas. 

Tem 3 quartos com casa de banho privativa, uma sala de jantar, uma sala de estar com lareira, 

uma cozinha equipada e um grande terraço privativo. 

A zona de acampamento caracteriza-se por ser um espaço amplo que está um contacto 

direto com a natureza, sendo o local ideal para a montagem de tendas. 

Imagem 1 - Receção do Bioparque. 
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Imagem 3 - Lado de fora do Bungalow 

“refúgio” 

 

Imagem 7 - Casa da montanha do lado 

exterior 

 

Imagem 6 - Kitchenette do bungalow 

"medronho" 

 

Imagem 2 - Quarto do Bungalow “refúgio” 

Imagem 5 - Lado de fora do bungalow 

"medronho" 
Imagem 4 - Quarto do bungalow "medronho" 
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Imagem 9 - Zona de campismo com tendas 

 

Imagem 8 - Zona de caravanismo 

 

c) Campismo e Caravanismo 

 

Cam-pis-mo – estacionamento no campo, em barracas /tendas. (Dicionário Priberam da 

Lingua Portuguesa, 2008-2013) 

O campismo é uma forma de acampar ao ar livre utilizando tendas para dormir. Consiste 

em instalar um alojamento móvel e temporário num lugar apropriado para campistas durante 

um determinado tempo. 

 

Ca-ra-va-nis-mo – forma de camping (parque de campismo) praticado por os que 

utilizam caravana. (Dicionário Priberam da Lingua Portuguesa, 2008-2013) 

O caravanismo é uma forma de acampar utilizando caravanas ou autocaravanas, na qual 

as pessoas poderão dormir, cozinhar entra outras tarefas no seu próprio alojamento móvel. 

É uma alternativa ao campismo com tenda proporcionado mais alguns confortos e 

comodidades. 

O Bioparque possui uma área específica para tendas (imagem 9) e outras para caravanas 

e autocaravanas (imagem 8). Distingue-se pelo seu espaço harmonioso, com sombras e bem 

aproveitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Samantha Garrido 

Relatório de Estágio do Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha 

 

Pág. 17  

Imagem 11 - Piscina do Bioparque 

 

Imagem 10 - Escorrega das piscinas 

 

d) Piscina 

 

Pis-ci-na – grande tanque usado para fins recreativos ou desportivos. (Dicionário 

Priberam da Lingua Portuguesa, 2008-2013) 

A piscina é o local de lazer do Bioparque mais procurado por todos clientes e visitantes, 

pois a água que a preenche brota do interior da serra da Arada, logo é uma água cristalina 

muito boa e com excelentes características termais. 

Ao todo são duas piscinas: uma delas é grande com até 2,50m de profundidade (imagem 

11) e a outra é mais pequena para as crianças. É igualmente possível usufruir da adrenalina 

dos escorregas aquáticos (imagem 10) proporcionando alguma diversão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Espaço no geral  

 

O espaço no geral refere-se a 6 locais específicos no Bioparque que também são de igual 

importância, nomeadamente: 

• Campo de areia de voleibol (imagem 12); 

• Campo de areia de futebol (imagem13); 

• Parque infantil (imagem 14); 

• Parque de merendas (imagem 15); 

• Churrasqueira. 

Estes espaços são alguns atrativos do parque, que são muito requisitados durante o ano, 
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Imagem 13 - Campo de areia de futebol 

 

Imagem 12 - Campo de areia de voleibol 

 

Imagem 14 - Parque infantil 

 

Imagem 15 - Parque de merendas 

 

contudo, no verão demonstram uma maior procura. Estas diversas valências conduzem a 

uma crescente procura, seja pelas experiências nos desportos de aventura, pelos mergulhos 

na piscina, pelo convívio e tranquilidade que se faz sentir no parque de merendas, ou até 

mesmo pela diversão dos jogos nos campos de areia, todos os visitantes demonstram uma 

grande satisfação ao frequentar o espaço. 
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4. Atividades desenvolvidas 

No decorrer do estágio, realizei diversas atividades e tarefas. A monitorização das 

atividades foi das tarefas mais frequentes ao longo do estágio, seguindo-se a criação de 

novas atividades e também a manutenção do equipamento. 

De um ponto de vista geral, destacam-se as formações arrecadadas, a reparação de uma 

atividade que se encontrava inativa, a realização de lembranças para venda, algum trabalho 

de receção, alguma manutenção dos bungalows e também a limpeza do parque. 

 

4.1 Arvorismo 

O Arvorismo é uma atividade que consiste na passagem sequencial de obstáculos entre 

plataformas posicionadas nas copas das árvores, nomeadamente através de pontes 

suspensas, cordas, redes, túneis de árvores para árvores ou saltos, finalizando sempre num 

slide. 

Para a realização desta atividade o praticante não necessita de qualquer preparação física 

específica, logo é uma ótima atividade que pode ser executada por qualquer tipo de pessoas 

ou grupos em diversos contextos, seja em festas de aniversário, em despedidas, entre 

outras. (Adventure Park, 2018) 

 

As atividade de arvorismo são as mais solicitadas no Bioparque devido à sua forte 

ligação como a natureza e obviamente pela fantástica experiência. 

Começamos por preparar o material, esta é a primeira fase da atividade, seguidamente 

e após a chegada dos participantes, executamos uma contextualização da atividade e das 

regras a serem cumpridas. 

Equipamos os participantes com o devido material e de seguida encaminhamo-los para 

o início do percurso. De seguida explicamos e exemplificamos os processos de passagem 

da peça de vida pelo cabo de aço e o resto do percurso é executado autonomamente pelo 

praticante. 

A última plataforma é a passagem do arvorismo para o slide, logo é necessária a 

presença de um monitor. A minha função nesta plataforma era remover a peça de vida do 

cabo de aço, colocar o participante preso à roldana e deixá-lo ir de forma a finalizar a 

atividade pelo slide. 

Porventura, os resgates também têm de ser feitos e nestes casos temos de prender o 

participante a uma corda através de um nó de oito, esta corda passa num roldana colocada 
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Imagem 17 - Participantes a iniciar o 

Arvorismo 

 

Imagem 16 - Participantes nas plataformas do 

arvorismo 

 

Imagem 18 - Colocação do baloiço no 

arvorismo 

Fonte: Sénio Rodrigues (2019) 

 

através de um mosquetão preso ao cabo de aço e realizamos com calma a descida do 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também realizei a manutenção ao arvorismo devido a um pequeno imprevisto. Um 

baloiço envolvido na passagem entre duas plataformas tinha de ser trocado pois 

encontrava-se em perigo. Para a sua colocação, o conhecimento que adquiri em manobras 

com cordas foi uma mais valia. 
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4.2 Slide 

O Slide é uma atividade radical que consiste na descida em suspensão através de um 

cabo de aço esticado e com algum declive. Este cabo une um ponto de partida que se 

encontra num plano superior, a um ponto de chegada, localizado num plano inferior. 

É originalmente uma técnica militar em que consistia exatamente o mesmo, ou seja, 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. 

Trata-se de uma descida rápida, onde o praticante desliza pelo cabo com um declive, 

utilizando como suporte algum equipamento de escalada. 

Desperta uma liberdade total ao praticante e permite obter uma sensação próxima de 

voar, é também considerado por muitas pessoas uma das atividade que proporciona mais 

adrenalina. (Desporto Radical, 2011) 

 

O slide do Bioparque tem 180 metros de comprimento e passa por cima do recinto da 

piscina onde é possível apreciar uma paisagem fantástica das serras envolventes. 

As atividades requerem pelo menos dois monitores, um no ponto de partida e outro no 

ponto de chegada. 

Antes de começar a atividade organizamos o material necessário e montamos a 

desdobramento de forças (imagem 19) e a corda do travão (imagem 20). 

A primeira tarefa da atividade é equipar os participantes. Ajudamos na colocação do 

arnês e colocamos no mesmo uma express com duas roldanas, um mosquetão, uma fita 

costurada e o capacete na cabeça. 

De seguida, acompanho os participantes para o ponto mais alto. Ao chegar peço que se 

aproximem da plataforma, para se proceder a atividade em segurança (imagem 21). 

Coloco então a roldana no cabo de cima, a roldana no cabo de baixo e nesta, o mosquetão 

da longe (imagem 22). Envio um sinal gestual ao monitor responsável pela travagem e o 

participante segue para o ponto de chegada, ao chegar o monitor realiza a travagem e 

empurra o participante até á plataforma de chegada finalizando assim a atividade. 
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Imagem 20 - Colocação do travão do slide 

 

Imagem 22 - Colocação das roldanas nos 

cabos de aço 

 

Imagem 21 - Monitorização da atividade de 

slide 

Fonte: Aluno participante (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No slide a manutenção designou-se pela compostura da plataforma de chegada, na qual 

ajudei a remover a madeira que se encontrava em mau estado e ajudei a colocar uma nova 

(imagem 23 e 24). 

 

Imagem 19 - Desdobramento de forças 

para o slide 
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Imagem 24 - Colocação das ripas de 

madeira 

Fonte: Própria (2019) 

 

Imagem 23 - Perfuração da ripa de madeira 

Fonte: Própria (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Escalada 

A escalada é uma atividade que pode ser definida como uma progressão na vertical, em 

subprumo ou até mesmo em teto. Para a sua execução utiliza-se o corpo, nomeadamente 

os pés e as mãos e também material de segurança e/ou progressão. É geralmente realizado 

em terreno rochoso, nevado, gelado, misto ou em paredes artificiais de escalada.  

Esta atividade é considerada um desporto devido à intensa componente física e 

psicológica que comporta, pois recorre essencialmente à força, à resistência e à capacidade 

de equilíbrio e controlo corporal do praticante. 

 

A parede de escalada do Bioparque é de nível básico, pois a afluência dos participantes 

para esta atividade são maioritariamente crianças até aos 16 anos, logo a dificuldade tem 

de ser relativamente baixa. 

Antes da chegada dos participantes coloquei uma corda dinâmica no mosquetão do topo 

da parede de escalada. De seguida fiz o nó de oito numa das pontas da corda e introduzi-o 

no mosquetão. O resto da corda passei no grigri que estará preso ao meu arnês através de 

um mosquetão de forma a exercer a segurança do praticante.  

Após a chegada dos participantes, começamos por equipá-los com um arnês e com um 

capacete. Colocamos o mosquetão preso á corda no arnês no participante e fica pronto para 
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Imagem 25 - Ascensão do participante na 

via de escalada 

 

Imagem 26 - Participantes equipados para 

a escalada 

iniciar a sua progressão na parede de escalada (imagem 25). 

A segurança é executada pelo monitor que se encontra no ponto de partida, de acordo 

com a progressão do participante, eu tinha a responsabilidade de puxar a corda para evitar 

quedas abruptas. Após a conclusão da via de escalada, eu vou abrindo aos poucos o grigri 

libertando a corda e mantenho uma descida suave do participante até ao chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Tiro com arco 

O tiro com arco é uma atividade que tem como objetivo atingir um alvo utilizando um 

arco e flechas para o fazer. Para a execução desta atividade é necessário que o praticante 

possua calma, concentração e habilidade. 

É uma modalidade que se caracteriza pala individualidade na tarefa, ou seja, o praticante 

não depende de terceiros para ter sucesso bastando para isso o seu empenho, dedicação e 

treino. A busca da superação individual e a competição interior que o arqueiro estabelece 

na necessidade de se concentrar num objetivo, faz do tiro com arco uma oportunidade para 

desenvolver a sua autoestima, empenho e concentração. (Federação Portuguesa de Tiro 

com Arco, 2019) 

A monitorização das atividade de tiro com arco tinham como objetivo principal garantir 

a segurança dos praticantes. 
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Imagem 27 - Preparação do material para o 

tiro com arco 

O material necessário para a realização desta atividade era: 

• Uma mesa; 

• Os arcos; 

• As flechas; 

• Os alvos; 

• Os cones sinalizadores; 

• O pano verde. 

A organização da atividade procede-se de forma a que a atividade funcione da melhor 

maneira possível, posto isto, colocávamos primeiro o pano verde que era utilizado para 

evitar que as flechas se perdessem e também para se preservarem.  

De seguida, posicionávamos os alvos, contabilizávamos 10 metros de distância e 

colocávamos os cones sinalizadores no chão de forma a marcar a linha de tiro.  

A mesa ao centro dos dois cones também era necessária para colocarmos os arcos 

armados e as flechas, finalizando assim a preparação da atividade (imagem 27). 

Iniciamos a atividade com uma introdução às regras a serem cumpridas, tais como: 

• Estarão sempre 2 participantes a atirar ao mesmo tempo e estes devem ser 

sempre respeitados, mantendo alguma distância; 

• As flechas só poderão ser apanhadas após os dois participantes terminarem 

todas as flechas. 

Após explicarmos tudo, os participantes estavam preparados para começar. 

 

 

  

 

 

 

 

O material de tiro com arco encontrava-se com algumas danificações, porém foi fácil 

compô-los devido ao conhecimentos pessoal anteriormente adquiridos através da prática 
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Imagem 29 - Remoção das rampas estragados e 

aplicação de novas 

 

Imagem 28 - Substituição das palhetas 

 

desta modalidade.  

Devido à falta de manutenção, algum material não se encontrava com condições de ser 

utlizado, então com o material existente e ainda em bom estado consegui colocar dois arcos 

em funcionamento. 

Substituí as palhetas (imagem 28), rampas (imagem 29) e também alguns nock’s das 

flechas, concluindo desta forma a manutenção do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Rapel em rocha natural 

O rappel é uma técnica vertical que consiste na descida através de uma corda sustentada 

a um ponto mais alto á qual o praticante utiliza para descer rapidamente. É muito utilizada 

em diversas atividades como canyoning, alpinismo, escalada, resgates e operações. 

As técnicas verticais, nomeadamente o rapel, é utilizado para diversas situações tais 

como descidas em montanhas, em rios ou cascatas, em pontes ou em situações de perigo. 

 

Esta é uma excelente atividade ao ar livre e com maior contacto com a natureza, contudo 

caracteriza-se pela sua complexa logística. 

Previamente preparamos todo o material necessário, nomeadamente cordas, fitas 

costuradas, mosquetões, oitos, arneses e capacetes. 

Após a chegada dos participantes damos-lhes algumas indicações acerca das regras de 

segurança e do funcionamento e procedimento da atividade. Um dos monitores coloca o 

material todo no carro e segue para o local do rapel, a Cárcoda. O outro monitor dirige-se 
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Imagem 30 - Preparação para a 

descida em rapel 

Fonte: Aluno participante (2019) 

 

Imagem 31 - Descida em rapel  

Fonte: Aluno participante 

(2019) 

 

a pé para o local orientando os participantes. 

Na chegada ao local, preparamos devidamente todos os participantes com um arnês, um 

capacete, um oito e um mosquetão, entretanto o outro monitor já está a proceder á 

montagem da amarração.  

Ao iniciar, os participantes dirigem-se juntamente comigo para o ponto de partida, onde 

ficarei responsável pela monitorização da atividade. Executo a segurança ao participante 

através de uma fita costurada e um mosquetão e de seguida peço-lhe para se colocar no 

lugar correto para a descida.  

Começo por introduzir a corda no oito e o mosquetão para fazer ligação entre o arnês e 

o oito, explico ao participante os procedimentos a seguir (imagem 30) e após enviar o sinal 

de aviso para o monitor que se encontra no ponto de chegada a realizar segurança, retiro-

lhe a segurança local e ele inicia a descensão (imagem 31). 

No final da atividade, colocamos todo o material no carro onde seguirá o monitor para 

o Bioparque e eu acompanho os participantes no caminho de volta a pé para o Bioparque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Peddy paper  

Esta atividade caracteriza-se por ser uma prova pedestre de orientação em equipa que 

consiste em cumprir um determinado percurso pedestre que se descobre através de um 

enunciado de direções, descodificações e informações, com perguntas de observação, 

cultura geral e alguns enigmas. 

É um percurso ao qual estão associadas determinadas perguntas e/ou tarefas que 
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Imagem 32 - Preparação da atividade de peddy paper 

correspondem aos diferentes pontos locais a percorrer, sendo que alguma falha na 

observação ou na interpretação da informação poderá determinar a passagem ao seguinte 

ponto do percurso. 

Tem como objetivo proporcionar momentos dinâmicos, mas simultaneamente culturais, 

dando a conhecer a história e os locais mais visitados do Bioparque, permitindo que os 

participantes explorem em equipa o parque e o seu espaço envolvente, descobrindo culturas 

autóctones, locais importantes e que adquiram algum conhecimento geral. (Monteiro, 

2016) 

O procedimento da atividade é muito simples. Reunimos todos os participantes á frente 

da receção e pedimos-lhes que se juntem em equipas de 3 a 4 pessoas. De forma a serem 

identificados solicitamos-lhes que inventem um nome que designe a equipa e que me digam 

para eu escrever no enunciado de peddy paper (imagem 32). 

Entrego o enunciado à 1ª equipa e só após a contabilização de 5 minutos é que entrego 

outro á 2ª equipa e assim sucessivamente, para que não haja batotas entre equipas. 

O tempo nesta atividade não é contabilizado, apenas as respostas corretas na folha do 

enunciado servirão de calculo dos pontos.  

Quando as equipas terminam e me entregam o enunciado, faço a sua correção através 

da folha de soluções e seguidamente transmito a pontuação de cada equipa. 

  

 

   

 

  

 

A criação de novos enunciados (anexo II) era uma tarefa importante, pois os enunciados 

do peddy paper que se encontravam no Bioparque já não estavam em condições de se 

utilizar. A informação estava desatualizada e as advinhas e os jogos eram antigos. 

Decidi então criar enunciados novos. Inicialmente organizei pontos importantes a seguir 

nomeadamente, a designação de 3 níveis de dificuldade, os locais mais importantes a visitar 

e o tipo de percurso a percorrer. De acordo com o nível de dificuldade o percurso é 
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Imagem 33 - Colocação da baliza no local 

á beira das cascatas 

 

aumentado e a complexidade das perguntas também. 

Para a criação dos enunciados era necessário o trabalho em terreno, logo realizei o 

trabalho maioritário ao ar livre com um auxílio de um caderno de apontamentos. Fui 

recolhendo informação e desenvolvi imensas perguntas de acordo com o espaço 

envolvente.  

Apos recolher a informação, seguia-se o trabalho de filtragem, ou seja, separava as 

perguntas pelo grau de dificuldade e colocava-as no nível correspondente. 

Para que ficassem mais completos e um pouco mais pedagógico adicionei provérbios 

para completar, uma sopa de letras com os nomes das atividades do parque, uma visita aos 

moinhos, entre outras, finalizando assim a criação de novos enunciados. 

 

 

4.7 Orientação 

Orientação caracteriza-se por ser uma prova pedestre por equipas, onde cada uma recebe 

um mapa, um cartão de controlo e uma bússola, tentando desta forma orientar-se da forma 

mais eficaz.  

O objetivo é identificar as balizas no mapa, encontrá-las no terreno e através do cartão 

de controlo confirmar a passagem da equipa pela baliza de modo a regressar ao ponto de 

partida como maior número de códigos corretos. 

A preparação desta atividade é simples e leva apena 30 minutos devido aos pontos de 

controlo estarem localizados perto do Bioparque. Apenas precisávamos de conhecer bem 

o espaço envolvente, pois através do mapa levávamos e colocávamos as balizas, no ponto 

correspondente ao mapa.  

 

 

 

 

 

 Imagem 34 - Baliza enterrada no 

ponto de controlo 
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Imagem 35 - Manutenção das balizas de 

orientação 

Imagem 36 - Colocação das novas etiquetas 

nas balizas 

 

As balizas de orientação encontravam-se com alguns estragos, tal como os mapas 

também se encontravam desatualizados e sem qualidade de imagem. 

De forma a restaurar a atividade, decidi criar mapas novos com o auxílio do google 

mapas, introduzi novos pontos de controlo, mais visíveis e em locais mais estratégicos e 

também produzi novos cartões de controlo (anexo III).  

Relativamente às balizas removi o código antigo, limpei-as com álcool e colei as novas 

etiquetas com os novos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Paintball  

Paintball consiste numa simulação de um combate entre duas ou mais equipas 

percorrendo obstáculos, onde o objetivo é conquistar a bandeira e eliminar os adversários, 

atingindo-os com bolas de tinta biodegradáveis 

Esta atividade pode também ser utilizada como uma ferramenta pedagógica devido ao 

seu envolvimento com as áreas da estratégia, cooperação, comunicação, observação e 

organização.  

 

A atividade de Paintball é realizada por uma empresa exterior ao Bioparque, contudo 

houve a necessidade de prestar ajuda e alguma monitorização das atividades. 

Primeiro preparávamos o material antes de os participantes chegarem ao local, 

predisponhamos os equipamentos de forma apresentável, organizada e funcional, com os 

marcadores montados e carregados com as bolas e o trinco de segurança engatilhado. 

Quando os participantes chegaram a empresa fez um enquadramento teórico acerca do 

funcionamento da atividade, questões de segurança e objetivos. Após o briefing, ajudamos 
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Imagem 37 - Participantes na atividade de 

paintball 

 

Imagem 38 - Atividade de paintball a 

decorrer 

 

a distribuir os equipamentos de forma ordenada, nomeadamente, o colete de proteção do 

peito, o neck, o camuflado, os coletes de equipa, a máscara e o marcador. 

É dado um sinal sonoro que indica o início do jogo (imagem 37 e 38), após um 

determinado tempo é dado um outro sinal sonoro que indica o fim do jogo. Ao terminar a 

atividade, recolhemos o equipamento e realizamos a sua limpeza. 

 

   

 

 

  

 

 

 

4.9 Canyoning 

O canyoning é uma atividade onde o objetivo é descer cursos de água em rios de 

montanha com baixo caudal e com alguns declives significativos.  

As técnicas utilizadas nesta modalidade são as de escalada, de rappel e de espeleologia 

e a nível de material, é necessário um fato neopreno, as meias neopreno, o EPI 

(equipamento de proteção individual) isto é, capacete, arnês e descensor, e mochilas 

adequadas para o transporte de cordas e algum material. (Cuiça, Canyoning, 2013) 

Ao longo do percurso é possível realizar descidas vertiginosas em rappel, fazer 

travessias dentro de água, deslizar em escorregas naturais, saltar, nadar, mergulhar, 

contemplar as paisagens, desfrutar das quedas de água e ainda descobrir recantos naturais 

que geralmente estão inacessíveis ao público em geral. 

As únicas condições impostas que são essenciais para a prática desta atividade é, que o 

participante saiba nadar minimamente e que não tenha medo de alturas, pois é uma 

modalidade radical. (Brandão, Guia de Canyoning , 2015) 

 

De forma a ser possível monitorizar uma atividade de canyoning, era necessário ser 
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Imagem 39 - Abordagem inicial ao material 

em geral 

Imagem 40 - Abordagem inicial ao material 

de rapel/canyoning 

Imagem 41 - Montagem de uma amarração para 

rapel 

Imagem 42 - Utilização da corda no 

oito no Canyoning 

detentora de uma formação específica da modalidade, assim sendo no dia 27 de maio 

realizou-se uma formação em Vouzela na qual participei. 

A formação iniciou com a abordagem a conceitos básicos de conhecimentos do material, 

nomeadamente cordas, EPI’s, descensores, alguns nós, entre outros (imagem 39 e 40).  

De seguida foram enaltecidas condições de segurança do material, do cliente e do 

monitor e alguns conceitos mais diretos às técnicas de canyoning, particularmente a 

colocação da corda no oito e inserida no mosquetão (imagem 42). 

Procedeu-se então a uma fase mais prática da formação, esta envolveu a montagem de 

um rappel com todas as condições de segurança (imagem 41), de seguida a descida de uma 

ponte em rappel (imagem 43 e 44) e também a realização da segurança a quem descia. 

Após algumas repetições, finalizou-se assim uma excelente formação em canyoning.  
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Imagem 43 - Preparação para rapel 

Fonte: Empresa Nómadas (2019) 

 

Imagem 44 - Realização do rappel 

Fonte: Empresa Nómadas (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade realizou-se no dia 28 de maio, entre as 10h e as 15h, em Manhouce, São 

Pedro do Sul. 

A atividade iniciou junto ao parque de merendas de Manhouce e enquanto os 

participantes iam chegando, entregávamos-lhes o material necessário para que se fossem 

vestindo e equipando, nomeadamente o fato neoprene, as meias, o capacete, o arnês, o oito 

e o mosquetão.  

Após verificarmos as condições de participação e estas estarem asseguradas, dirigíramo-

nos para a cascata para iniciar a atividade. 

Procedemos à montagem do rappel e os participantes começaram a descer, de seguida 

foi me pedido que me deslocasse para o fim do rappel de forma a garantir a descida em 

segurança do cliente (imagem 45 e 46). Após alguns saltos continuamos a atividade com 

uma travessia pelo curso de água e também usufruímos de alguns escorregas naturais. 

Realizou-se então uma pausa para repor energias e oferecemos aos participantes uma 

barra energética e uma garrafa de água. Recuperaram-se as forças e continuamos a 

travessia, porém para finalizar efetuamos mais uma descida em rappel onde voltei a efetuar 

e a garantir a devida segurança. 

Após a descida em rappel estar concluída, executamos um pequeno percurso pedestre 

fora da água, regressando assim ao parque de merendas para arrumarmos todo o material 

utilizado. 
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Imagem 45 - Iniciação da descida 

Fonte: Empresa Nómadas (2019) 

 

Imagem 46 - Descida em Canyoning 

Fonte: Empresa Nómadas (2019) 

 

 

  

 

  

 

 

 

4.10 Percurso Sensações 

O Percurso Sensações possui uma forte componente pedagógica, para além de 

desenvolver os 5 sentidos através do contacto direto com a natureza e com o meio 

ambiente, é também uma forma de estimular o conhecimento. 

É uma atividade que envolve um pouco de espeleologia e que utiliza diferentes formas 

de exploração. O Bioparque orgulha-se de afirmar que é o único percurso sensações em 

Portugal. (Percurso Sensações, 2018) 

 

Iniciámos esta atividade com uma passagem por dentro de uma antiga mina, onde são 

oferecidas experiências visuais e auditivas. 

De seguida, pedimos que os participantes se descalcem e que realizem a passagem pelo 

jardim sensorial. Este jardim estimula a reflexologia podal através das diferentes texturas 

e também o sentido olfativo devido às ervas aromáticas (imagem 48). 

Por fim, acompanhamo-los na realização de uma atividade lúdica através de 4 jogos que 

envolvem os elementos da natureza, nomeadamente, uma roda das cores onde cada cor 

corresponde a diferentes perguntas (imagem 49), o “Descobre com as mãos” onde são 

colocados diferentes objetos naturais (imagem 50), a caixa dos olfatos (imagem 51) e por 

fim um puzzle de madeira (imagem 52). Durante a atividade têm um enunciado com 

desafios acerca do percurso, neste terão de escrever as respostas para concluir a atividade 

(imagem 47). 
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Imagem 47 - Preparação dos enunciados do 

percurso sensações 

 

Imagem 48 - Decorrer da atividade do 

percurso sensações 

 

Imagem 49 - Atividade da roda no percurso sensações 

 

Imagem 50 - Atividade de 

“Descobre com as mãos” 

 

Imagem 51 - Atividade do olfato 

 

Imagem 52 - Atividade do puzzle 
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Imagem 54 - Jardim sensorial já limpo 

 

Imagem 53 - Jardim sensorial por limpar 

 

 

Esta atividade encontrava-se inativa, porém despertava grande interesse e seria de facto 

uma experiência única para os participantes. Devido à sua extrema importância, decidi 

restaurá-la, pois todo o seu percurso necessitava de extrema manutenção. 

O processo de restauro/manutenção foi executado ao longo do estágio, pois foi um 

procedimento que demorou algum tempo. Devido ao excesso de tarefas necessárias a fazer, 

realizei uma lista na qual constavam todas as reparações necessárias, nomeadamente: 

• Remoção do lixo do jardim, limpeza e aparo das plantas (imagem 53, 54, 59 e 

60); 

• Recolha de pinhas, corcódea, serrim, areia e carolo das espigas (imagem 55 e 

56); 

• Remoção das pedras da mina e desenho/ pintura de animais, pegadas entre outras 

(imagem 58); 

• Auxílio no corte dos rolos de carvalho e colocação dos mesmo no jardim; 

• Distribuição das texturas recolhidas nas delimitadas secções do jardim (imagem 

57); 

• Limpeza, lixação, pintura e envernizamento dos jogos em madeira (roda das 

cores (imagem 61 e 62), “Vê com as mãos e descobre” (imagem 63 e 64) e puzzle 

Bioparque (imagem 65 e 66)); 

Após realizar todas as tarefas necessárias, redigi um novo enunciado de desafios (anexo 

IV) e assim o Percurso Sensações ficou totalmente funcional e apto a receber participantes 

(imagem 67 e 68). 
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Imagem 55 - Recolha das pinhas 

 

Imagem 56 - Recolha da corcódea 

Imagem 57 - Colocação do serrim 

 

Imagem 58 - Pintura das pedras da mina 

 

Imagem 59 - Antes da limpeza do percurso 

 

Imagem 60 - Depois da limpeza do percurso 
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Imagem 62 - Depois do restauro do móvel da 

roda 

 

Imagem 61 - Antes do restauro do móvel da 

roda 

 

Imagem 63 - Antes do restauro do móvel do 

"Descobre com as mãos" 

 

Imagem 64 - Depois do restauro do móvel do 

"Descobre com as mãos" 

 

Imagem 65 - Antes do restauro do puzzle de 

madeira 

 

Imagem 66 - Depois do restauro do puzzle de 

madeira 
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Imagem 67 - Resultado do jardim das 

sensações 

 

Imagem 68 - Resultado dos móveis dos jogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Formação  

O conhecimento é essencial no desempenho em cada atividade, para tal, foi me 

oferecida, pela empresa Nómadas, uma formação referente ao funcionamento das 

atividades do parque, nomeadamente do arvorismo e do slide. 

Teve como objetivo transmitir novas aprendizagens e métodos de trabalho, tal como, 

algumas técnicas específicas e condições de segurança a seguir durante as atividades. 

Deu-se início a formação com uma abordagem geral ao arvorismo, sendo que foram 

dados conceitos da utilização da peça de vida que é uma peça fundamental à prática desta 

atividade e de seguida e execução do percurso de arvorismo do Bioparque. 

Na passagem da última plataforma do arvorismo para o slide é necessário a presença de 

um monitor para a transferência da peça de vida para a roldana. Esta tarefa também foi 

abordada, sendo que a peça de vida é retirada do cabo do arvorismo e de seguida é colocada 

a roldana no cabo de aço e presa à longe do cliente através de um mosquetão. 

Os conteúdos da formação basearam-se no arvorismo e também no slide. Foram então 

abordados três conceitos importantes, o método de colocação das roldanas, o 

desdobramento de forças e técnicas de travagem. 

A colocação das roldanas é um processo essencial, visto que o slide do Bioparque tem 

dois cabos de aço, a peça utilizada são duas roldanas unidas por uma express. O 

procedimento é o seguinte, primeiro coloca-se a roldana no cabo de cima, depois a roldana 

no cabo de baixo e por último, o mosquetão com a longe do cliente na roldana de baixo, 

envia-se um sinal ao monitor da travagem e por fim o cliente segue. 

O desdobramento de forças tem como objetivo facilitar a travagem do monitor e 
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Imagem 69 - Material utilizado no Arvorismo Imagem 70 - Material utilizado no Slide 

oferecer um impacto mais suave ao cliente. O procedimento passa por colocar uma fita 

costurada a uma árvore, une-se a fita com um mosquetão e nele é inserido uma roldana, 

por fim atravessa se a corda na roldana e desta forma é desdobrada a força exercida. 

Por fim, a travagem é uma tarefa simples, mas de extrema concentração e força. Ao 

receber o sinal do monitor que lança, o monitor que trava agarra a corda com as mãos, 

perto da chegada do cliente a corda deve ser apertada e manusear a força de forma a que o 

cliente pare um pouco antes da plataforma de chegada. 

Finalizou-se assim a formação oferecida pelos Nómadas, resultando numa valiosa 

aquisição de conteúdo e num aumento da minha autoconfiança. 

 

  

   

   

  

 

 

4.12 Visita cultural aos moinhos 

Nas margens da ribeira de Contença, junto à estrada de acesso ao Bioparque, é possível 

contemplar um conjunto de 13 moinhos ao longo da linha de água ornamentada com 

violetas, fetos, musgos e salgueiros. 

A visita cultural aos moinhos é realizada com o intuito de dar a conhecer o antigo 

processo de moagem do milho aos visitantes. Esta atividade está envolvida na área do 

turismo local e é uma mais valia, pois é também um chamariz para um visita ao Bioparque. 

As visitas procedem-se ao cargo do Sr. Francisco, responsável pela manutenção e 

conhecedor do processo da moagem, é ele que orienta o percurso aos visitantes 

descrevendo algumas histórias e lendas dos moinhos e da mina do bode. 

Após a realização do percurso, ajudamos os visitantes a dirigirem-se à receção do 

Bioparque para provarem as iguarias regionais, nomeadamente a broa de milho, o mel da 

região e umas broinhas de mel, degustando simultaneamente alguns licores caseiros. 
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Imagem 71 - Moinho Casa 

nova 

Imagem 72 - Interior do 

moinho 

Imagem 73 - Funcionamento 

do moinho 

Imagem 74 - Antes da pintura dos capacetes 

 

Imagem 75 - Depois da pintura dos capacetes 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

4.13 Capacetes  

Os capacetes do Bioparque encontravam-se um pouco degradados, alguns riscos, falta 

de tinta, entre outros defeitos. De forma a resolver a situação decidi pintar os capacetes dos 

participantes de verde o os dos monitores de laranja com uma personalização a preto. 

Após a pintura das 2 a 3 camadas de tinta spray ficaram a secar durante algum tempo e 

de seguida arrumei-os no bungalow dos arrumos. 
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Imagem 76 - Preparação das imagens para a 

colagem na madeira 

Imagem 77 - Colagem dos imanes nas 

lembranças 

4.14 Lembranças e porta-chaves 

A ideia de vender lembranças já tinha surgido, pois é algo que os cliente gostam imenso 

de comprar com o objetivo de levar uma recordação. Contudo, a minha ideia era criar algo 

que fosse económico, que não fosse necessário grande logística e que fosse personalizado 

e alusivo ao Bioparque. 

Devido ao mau tempo, muitos ramos e galhos estavam caídos no chão, então era preciso 

limpar o parque. Após a quantidade de ramos recolhidos e sem qualquer destino, surgiu 

então a ideia. A transferência de imagem para a madeira é um processo fácil e de baixo 

custo, sendo assim iniciei então a criação das lembranças e dos porta-chaves da seguinte 

forma: 

1º Cortei a madeira com maquinaria específica; 

2º Trabalhei as imagens personalizadas, imprimi-as a laser de forma espelhada e 

recortei-as (imagem 76); 

3º Passei cola na parte posterior da madeira e colei muito bem a imagem; 

4º Deixei secar pelo menos 8h e de seguida removi o papel com água; 

5º Passei 2 camadas de verniz e colei o íman na parte anterior da madeira 

(imagem77). 

Finalizei assim a criação de novas lembranças e porta chaves para que não faltem 

recordações aos clientes. 
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4.15 Parque no geral 

Outra das tarefas que realizei envolviam a limpeza do parque, pois esta parte também 

era de extrema importância, sendo assim limpei o espaço central e envolvente e também 

fiz recolha de folhas, de caruma e também a limpeza do lago da receção. 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 Receção 

A receção é o local mais importante, logo para desenvolver competências na área de 

secretariado, proporcionaram-me os devidos ensinamentos para adquirir versatilidade. 

Neste local efetuei diversas tarefas, desde atendimentos a clientes pessoalmente e via 

telefone, marcações de alojamentos, serviços ou atividades, ou até mesmo a realização de 

orçamentos de atividades para grupos. 

Foram tarefas fulcrais para compreender o funcionamento do parque em todas as 

valências disponíveis, porém só me foram disponibilizadas estas tarefas no final do estágio. 

 

 

4.17 Bungalows 

Os bungalows são a forma de alojamento mais apreciada no Bioparque e para que se 

possa oferecer uma excelente estadia aos clientes é necessária a sua manutenção. 

Nos bungalows executei algumas reparações, tais como, a renovação dos jardins, a 

reparação da rede das janelas, a colocação de novos candeeiros, a captura de fotografias 

para renovação do website e por fim alguma limpeza. 

Foram tarefas simples, fáceis e que não levaram um grande esforço durante a sua 

execução. 

Imagem 78 - Antes da limpeza do lago 

 

Imagem 79 - Depois da limpeza do lago 
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Imagem 80 - Antes da arrumação e limpeza 

do bungalow dos arrumos 

Imagem 81 - Depois da arrumação e 

limpeza do bungalow dos arrumos 

4.18 Arrumos e armazém 

O Bioparque possui no seu parque dois espaços para arrumação do material/ 

equipamento das atividades. Esses espaços encontravam-se sujos e desorganizados, então 

procedi à sua limpeza e organização. 

No bungalow dos arrumos retirei todo o material para fora, limpei o bungalow com uma 

vassoura e panos húmidos, selecionei o material que se apresentava em bom estado e de 

seguida arrumei tudo de forma organizada de modo a facilitar a sua utilização. 

Neste bungalow também introduzi estacas de madeira, para a colocação dos arcos de 

forma a que sua conservação seja mais eficaz (imagem 80 e 81). 

No armazém de arrumos a limpeza foi igual, retirei o material todo, limpei, selecionei 

aquele que se encontrava em condições e coloquei de volta no armazém (imagem 82 e 83). 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 Imagem 82 - Antes da limpeza do armazém Imagem 83 - Depois da limpeza do armazém 
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5. Projeto de estágio 

O projeto de estágio foi criado com o intuito de planear um conjunto de atividades para os 

alunos do 1º ano do TESP de Desportos de Montanha. 

O objetivo da criação deste projeto relaciona-se a nível pessoal/profissional, com o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e do espírito de iniciativa. 

 Na primeira fase do projeto reuni-me com o supervisor do estágio, abordei a proposta e após 

esta ser aprovada, debatemos alguns detalhes acerca do seu planeamento, da sua organização 

ao nível da alimentação e por fim algumas questões financeiras (anexo V). 

 Relativamente ao seu planeamento inicial, não coincidiu com o que se realizou, pois há 

sempre imprevistos, contudo foi desenvolvido desta forma: 

 

 
 

1ºDia 
 

2ºDia 

• 10h – Chegada ao Bioparque; 

• Montagem das tendas; 

• Arvorismo; 

• 13h – Almoço; 

• Visita cultural aos moinhos; 

• Prova de orientação; 

• 20h – Jantar. 

• 9h – Pequeno almoço; 

• Percurso pedestre até á Cárcoda; 

• Rapel na Cárcoda/ rocha natural; 

• 13h – Almoço; 

• Tiro com arco; 

• Desmontagem das tendas. 

 

Tabela 2 - Planeamento diário das atividades do projeto de estágio. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com o planeamento executado. 
 

 

 

Relativamente á organização do projeto que envolvia 11 participantes, foram necessários 2 

monitores para monitorizarem as atividades.  

As refeições: um pequeno almoço, um almoço e um jantar, estiveram ao cargo do Bioparque, 

sendo as mesmas fornecidas pela Escola Profissional de Carvalhais, o resto ficaria ao cargo de 

cada aluno. 

Por último, a questão financeira foi bastante analisada, pois visto que se tratava de estudantes 
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da área dos desportos de montanha não fazia sentido o pagamento de qualquer atividade. Sendo 

assim, as atividades e a estadia seriam oferta do Bioparque e os alunos pagariam apenas o custo 

das refeições. 

 

No primeiro dia, os alunos chegaram ao Bioparque e dirigiram-se para a zona de 

acampamento para montarem as tendas. Após a organização das tendas no espaço estar 

concluída, dirigiram-se para o arvorismo. 

Começámos a atividade abordando os procedimento a seguir, algumas regras de 

segurança e de seguida equipamos os alunos e seguiram para as plataformas (imagem 84 e 

85). 

Durante a atividade foi necessário proceder-mos às manobras de resgate, devido á queda 

de uma aluna que não se conseguia levantar, executamo-lo corretamente levando á 

continuação da atividade sem qualquer problema adicional. 

Após o almoço, executamos uma visita cultural aos moinhos e de seguida reunimos os 

alunos para realizar uma prova de orientação. Pedimos que se dividissem em quatro grupos 

e entregámos os cartões de controlo a cada equipa de 5 em 5 minutos. Feito isto, os alunos 

entregaram os cartões e oferecemos a possibilidade de experimentarem a piscina no parque 

até á hora do jantar. 

 

No segundo dia, o pequeno almoço foi servido às 9h e de seguida realizei com eles um 

percurso pedestre até á Cárcoda (imagem 86) e ao chegar ao local, iniciámos outra atividade. 

Na atividade de rapel em rocha, equipamos os alunos e subiram comigo até ao ponto de 

partida, ali efetuei os devidos procedimentos e assim foram descendo a rocha (imagem 87). 

Durante esta atividade não houve qualquer incidente, sendo que foi realizada da melhor 

maneira possível. 

Seguimos de volta ao Bioparque, passando pelo castro da Cárcoda. Ao chegarmos, os 

alunos voltaram para a piscina enquanto esperavam pelo almoço, entretanto almoçaram e 

procederam a desmontagem das tendas.  

Para terminar, executamos a atividade de tiro com arco, aqui também falámos sobre os  

procedimentos, a colocação do corpo e das mãos no arco e essencialmente as regras de 

segurança. Cada aluno atirou seis flechas, apanhavam-nas e entregavam-nas juntamente com 

o arco a outro aluno para que pudessem todos experienciar a atividade. 

No fim da atividade, a professora e os alunos agradeceram por tudo e seguiram de regresso 

para a Guarda. 
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Imagem 84 - Monitorização da atividade de 

arvorismo 

Fonte: Professora Natalina Casanova (2019) 

 

Imagem 85 - Transferência do arvorismo 

para o slide através da troca das peças 

Fonte: Professora Natalina Casanova (2019) 

 

Imagem 86 – Monitorização do percurso 

pedestre até á Cárcoda 

Imagem 87 - Monitorização do rapel em rocha 

Fonte: Aluno participante (2019) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a obter uma avaliação do projeto de estágio, criei um questionário no google 

formulário e pedi aos onze alunos participantes que, de forma crítica e sincera, preenchessem 

o questionário. Ao receber as respostas realizei uns gráficos de análise onde são 

demonstrados os resultados: 
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Gráfico 1 – Atividades que mais gostaram  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos questionários efetuados aos alunos através 

da plataforma do Google formulários. 

Gráfico 2 – Atividades que menos gostaram 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos questionários efetuados aos alunos através 

da plataforma do Google formulários. 
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Gráfico 3 – Classificação de aspetos das atividades 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos questionários efetuados aos alunos através 

da plataforma do Google formulários. 

Gráfico 4 – Trabalho executado pelos monitores 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos questionários efetuados aos alunos através 

da plataforma do Google formulários. 
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Após uma análise dos dados recolhidos é possível verificar que no gráfico 1, as atividades 

que mais gostaram foi o Arvorismo com 72,7%, o Rapel com 63,6% e o Tiro com Arco com 

45,5%. Já no gráfico 2 as que menos gostaram foi da Prova de Orientação com 36,4% dos votos. 

Relativamente ao gráfico 3, na classificação da atividade encontra-se um grupo 

surpreendente relativo aos procedimento das atividades, onde nove alunos responderam que foi 

muito bom e dois responderam que foi bom. 

A escolha das atividades realizadas também é um grupo interessante, onde sete alunos 

responderam que foi uma escolha muito boa e quatro responderam que foi uma boa escolha. 

No gráfico 4, o trabalho executado pelos monitores também foi avaliado, onde 90,9% dos 

alunos responderam muito bom e 9,1% respondeu que foi bom. 

Para finalizar, é possível verificar no gráfico 5 uma avaliação das valências do parque onde 

a resposta “muito bom” predomina em todos os grupos, exceto na zona de campismo onde a 

resposta predominante foi o “bom”. 

Em suma, as análises gerais dos dados foram muito positivas. É possível enaltecer os 

parâmetros com melhores classificações, nomeadamente a escolha das atividades, o 

procedimento das mesmas com muito bons resultados e, principalmente, o trabalho executado 

pelos monitores onde confirmam excelentes resultados. Por fim, é também possível verificar a 

inexistência de resultados negativos. 

Gráfico 5 – Classificação das valências do parque 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos questionários efetuados aos alunos através 

da plataforma do Google formulários. 
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6. Conclusão 

 

A realização do estágio no qual incide o presente relatório, decorreu ao longo de 5 

meses. A sua inserção no plano de estudos do Curso Técnico Superior Profissional de 

Desportos de Montanha é extremamente importante, pois permite um contacto com a 

realidade em contexto de trabalho e tem como objetivo principal a preparação de um futuro 

monitor e a sua introdução no mercado de trabalho. 

No decorrer do estágio foram experimentadas e realizadas tarefas tanto no setor de 

atendimento ao público e gestão do parque, como também no setor das atividades de 

montanha, atividades de carácter lúdico e atividades pedagógicas. Todas elas foram uma 

mais valia, pois proporcionaram novos conhecimentos, novos procedimentos de trabalho 

e novas experiências em diversos setores. 

Durante o estágio, o supervisor foi avaliando o trabalho executado e os 

conhecimentos que eram colocados em prática principalmente durante a monitorização de 

atividades, na gestão do material de trabalho e durante a prestação de auxílio aos monitores.  

Os objetivos por ele estipulados, foram todos concretizados com sucesso resultando 

na aquisição de competências para a organização, planeamento, desenvolvimento e 

execução das atividade, demonstrando aos clientes uma maior confiança e segurança 

durante a sua realização. 

Relativamente aos aspetos positivos do estágio no Bioparque destacam-se: a 

disponibilidade em garantir alojamento; a confiança e a autonomia oferecida para a 

realização de todas as atividades e tarefas necessárias; a ajuda e o acompanhamento do 

supervisor durante todo o estágio; a amabilidade e simpatia recebida de todos os 

trabalhadores; os conhecimentos e o aumento das competências adquiridas. 

Já os aspetos negativos encontrados identificam-se maioritariamente pela ATASA e 

pela Junta de Freguesia, nomeadamente várias falhas na gestão do Bioparque; a 

despreocupação com o estado do parque e também algumas falhas na indisponibilidade de 

trabalhadores da junta para realizar manutenções no parque que se encontravam em 

extrema prioridade. 

Perante o estágio não foram encontradas dificuldades significativas, pois a única 

dificuldade terá sido o processo de adaptação e as dormidas no alojamento. Visto que o 

espaço envolvente era o meio natural e não havia presença de vigilantes, durante a noite o 

medo e o receio apoderavam-se de algumas noites de descanso. 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Samantha Garrido 

Relatório de Estágio do Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha 

 

Pág. 52  

Relativamente ao projeto de estágio, é visível através das avaliações dos estudantes 

que participaram que foi um bom projeto. Todo o planeamento envolvido resultou na 

aquisição de processos de organização, métodos de trabalho e na gratificação pessoal pelo 

desenvolvimento de um projeto em completa autonomia. 

Destaco desta experiência cinco aspetos importantes: 

• Aquisição de conhecimentos e competências em diversos setores; 

• Produção, organização, planeamento e desenvolvimento de um projeto de 

forma autónoma, e execução das suas atividades; 

• Superação de autolimitações na adaptação ao meio aquático; 

• Desenvolvimento pessoal – melhoria da autoconsciência, das habilidades 

sociais e comunicacionais; 

• Desenvolvimento profissional – melhoria do trabalho executado, aquisição 

de formação e maior capacidade de liderança. 

 

Este estágio foi muito importante, pois para além da obtenção de conhecimentos ao 

nível da segurança, dos procedimentos de resgate e socorrismo, da importância da 

manutenção, limpeza e arrumação do material, da consciencialização da logística 

envolvida e do trabalho executado na organização e planeamento das atividades, serviu 

também, para garantir as devidas qualificação e para formar uma futura monitora de 

Desportos de Montanha. 

Em suma, foi um relatório de estágio bem conseguido. Com informação 

complementar, com o cumprimento dos objetivos propostos, com a descrição de atividades 

interessantes, com aprendizagens de conhecimentos e, principalmente, com a elaboração do 

projeto de estágio de grande valor pessoal resultando numa excelente experiência. Este 

capítulo será decerto recordado futuramente, pois foram 5 meses de crescimento e 

desenvolvimento pessoal e profissional muito importantes. 
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Anexo I – Plano de trabalho do estágio 
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Anexo II – Enunciados dos 3 níveis de dificuldade dos Peddy Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Samantha Garrido 

Relatório de Estágio do Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha 

 

Pág. 59  

 

 

 

 
Bem-vindos ao  BioParque! 

Esperemos que gostem do nosso Parque Natural e 

que aproveitem ao máximo esta volta pela BioNatureza. Por 

isso, o BioParque sugere uma aventura ecológica com muita 

animação, bom espírito de equipa e sobretudo boas 

BioRespostas!  

 

Não tires nada, a não ser fotos,  

Não deixes nada, a não ser pegadas, 

Não leves nada, a não ser lembranças, 

Não mates nada, a não ser o tempo… 

 

Nome do grupo:____________________________________________ 
 

1. Neste momento encontras-te na receção do parque, aí será a primeira 

tarefa. Basta contares o número  de cadeiras de madeira que se encontram 

nesse espaço:___________ 
 

2. A segunda tarefa será completada após se dirigirem até ao balneário do 

parque e responderem às seguintes questões: 

•  Qual a cor da parede?_____________ e das telhas?______________ 

•  Quantas portas tem o balneário?_________________________ 

•  Quantos lava loiças tem?_______________________ 

•  Quantos tanques de lavar roupa tem?_______________________ 

 

3. Segue para a zona dos bungalows para a terceira tarefa. Quantas casas de 

madeira existem?___________________ 

Os bungalows são construídos com ______________________ 
 

4. A quarta tarefa são 2 provérbios populares! Ao descobrirem as 2 palavras 

que faltam, descobrem o lugar para onde devem seguir. 
 

Em _________ de ferreiro, espeto de pau. 

Se a ______________ não vai a Maomé, vai Maomé à ______________. 

Já descobriste a palavra? Qual é?____________________________ 

Segue então para lá e responde à seguinte pergunta: 

•  Qual é a cor da porta?______________________ 

 

Nível 1 - fácil 
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5. Para completares a quinta tarefa, tens de caminhar até ao bar. Consegues 

contar os chapéus de palha que existem?________________ 
 

6. A sexta tarefa é uma adivinha! A resposta corresponde ao próximo sítio 

onde deves ir! 

Qual é coisa, qual é ela onde nos apetece estar muito quando está 

calor?________________ 
 

Agora que chegaste, tens de responder às seguintes perguntas: 

•  De que é feito o balcão?_____________________ 

•  Qual é o horário de funcionamento?___________ às ___________ 

•  Qual é a lotação máxima?____________________ 

 

7. Na sétima tarefa tens de ir até à parede de escalada. Ao chegares 

consegues contar quantas presas estão na parede?__________________ 

E a cor da parede qual é?_________________  

Se olhares para o lado esquerdo da parede consegues encontrar uma 

________. 
 

Agora tens de continuar o teu caminho. Se observares o chão que estás a pisar 

é em paralelo certo? Continuas a caminhar até chegares ao chão em alcatrão, 

aí vais conseguir encontrar uma placa que te dirá o nome da rua, qual é? 

__________________________________________________ 

 

 

8. O parque infantil é a oitava tarefa. Responde às seguintes perguntas: 

•  Qual a cor do escorrega?____________________ 

•  Quantas escadas tens de subir até chegares o cimo do escorrega?_____ 

•  Quantos baloiços observas?__________ 

 

 

9. Das atividades mais atrativas que o parque tem é o arvorismo! Para 

completares a nona tarefa e já quase a terminar. Responde às seguintes 

perguntas: 

•  Quantas plataformas consegues observar?___________________ 

 

 

10. Agora que já respondeste às questões, temos um desafio! Para completares 

o Peddy paper, tens de encontrar as 10 atividades espalhadas nesta sopa de 

letras. Para te ajudar, tens as palavras chave. 
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A O R I C B P A I N T B A L L A 

F A C S D I L M Q P L U T D V P 

G Ç Ã L I C L J Ã O T M I O B E 

J P H I E I R L K N I S A D A R 

L G B C F C J I R R R N O Q M C 

E E S C A L A D A T O D H G E U 

G F E D H E O H P Q C F P I A R 

A D C I G T S E L E O Q T I R S 

O C G E M A L M G O M S L D J O 

R A J S I S G N B U A R A C K P 

I C A J T T F B A L R B R Ç A E 

E U A R R O Ã C R A C D V Ã B D 

N T B N M D U E F T O V O U I E 

T I A C I O C S L I D E R A C S 

A B S B C T A D E H P P I L I T 

Ç E U S O E D V U T F G S A I R 

Ã U T A I R A P P E L D M N H E 

O P C R L R B I V E C R O F G C 

E A B I C E V O K L M Q C Ç O A 

A S D C A N O A G E M P B P F D 

C L C S M O H Ç J N O S T R E B 

 

Palavras chave: 
 

Escalada Slide Canoagem Orientação Rappel 

 

Arvorismo 

Percurso 

Pedestre 

Bicicletas 

todo terreno 

 

Tiro com arco 

 

Paintball 
 

 

FIM 

Muito bem!! Terminaste o Peddy Paper!! 

Agora é só entregares esta folha ao monitor responsável e esperar pelos 

resultados! Muitos parabéns pela tua dedicação e pelo teu esforço! 
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Bem-vindos ao  BioParque! 

Esperemos que gostem do nosso Parque Natural e 

que aproveitem ao máximo esta volta pela BioNatureza. Por 

isso, o BioParque sugere uma aventura ecológica com muita 

animação, bom espírito de equipa e sobretudo boas 

BioRespostas!  

 

Não tires nada, a não ser fotos,  

Não deixes nada, a não ser pegadas, 

Não leves nada, a não ser lembranças, 

Não mates nada, a não ser o tempo… 

 

Nome do grupo:____________________________________________ 

 

1. Neste momento encontras-te na receção do parque, aí será a primeira 

tarefa. Primeiro tens de contar o número  de cadeiras de madeira que se 

encontram nesse espaço:___________ 

Seguidamente tens de encontrar uma placa identificadora de espécie número 3 

e completar: 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

Altura máxima:________________ 

 

2. Para completares a segunda tarefa dirige te até ao campo de futebol de 

praia e responde às seguintes perguntas: 

•  Quantas balizas encontras?____________________ 

•  O chão é composto por__________ 

•  O campo é vedado por___________ de _____________ 

 

3. A terceira tarefa é uma adivinha! A resposta corresponde ao próximo sítio 

onde deves ir! 

•  Qual é coisa, qual é ela onde nos apetece estar muito quando está calor 

__________________ 

Agora que chegaste tens a informação toda no balcão para conseguires 

responder às seguintes perguntas: 

•  De que é feito o balcão?_____________________ 

•  Qual é o horário de funcionamento?___________ às ___________ 

•  Qual é a lotação máxima?____________________ 

Nível 2 - médio 
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Completa com a informação que encontrares no balcão: 

Após atingida _______ ____________ ________ vedados ___ _______ 

___ __________ até verificação de _________ efetivas e ___________ 

____ ______________ e higiene ____ _____________. 

Gratos _______ _______ ________________. 
 

4. Na quarta tarefa tens de ir até à parede de escalada. Ao chegares 

consegues contar quantas presas estão na parede?__________________ 

E a cor da parede qual é?_________________  

Se olhares para o lado esquerdo da parede consegues encontrar uma _______. 

Quantos bancos encontras ao teu lado?___________ 

 

Agora tens de continuar o teu caminho. Se observares o chão que estás a pisar 

é em paralelo certo? Continuas a caminhar até chegares ao chão em alcatrão, 

aí vais conseguir encontrar uma placa que te dirá o nome da rua, qual 

é?_______________________________________________________ 

 

5. Volta atrás e caminha até ao bar para realizares a quinta tarefa. Responde 

às seguintes perguntas: 

•  Quantas portas tem o bar?_______ 

•  De que cor são as portas?___________ 

•  Quais os 2 pratos que são servidos que tem nomes de animais? 

_________________________________________________ 

 

6. Para completares a sexta tarefa, tens de caminhar até ao parque de 

merendas. Consegues contar os chapéus de palha que 

existem?________________ 

Quantas mesas de pedra existem no parque de merendas?____________ 

Ao fundo do parque de merendas há uma ponte, atravessa aponte e olha à tua 

volta o que ves?_______________(deita água) 

 

7. A sétima tarefa são 2 provérbios populares! Ao descobrirem as 2 palavras 

que faltam, descobrem o lugar para onde devem seguir. 
 

Em _________ de ferreiro, espeto de pau. 

Se a ______________ não vai a Maomé, vai Maomé à ______________. 
 

Já descobriste a palavra? Qual é?____________________________ 

Segue então para lá e responde à seguinte pergunta: 

•  Qual é a cor da porta?______________________ 

•  Quantas escadas tem?______________________ 
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8 . Segue para a zona dos bungalows para a oitava tarefa. Quantas casas de 

madeira existem?___________________ 

Os bungalows são construídos com ______________________ 

Quantas janelas com persianas observas nos 2 bungalows pequenos?______ 

  
9. Das atividades mais atrativas que o parque tem é o arvorismo! Para 

completares a nona tarefa e já quase a terminar. Responde às seguintes 

perguntas: 

•  Quantas plataformas consegues observar?___________________ 

 

10. O parque infantil é a décima tarefa. Responde às seguintes perguntas: 

•  Qual a cor do escorrega?____________________ 

•  Quantas escadas tens de subir até chegares o cimo do escorrega?_____ 

•  Quantos baloiços observas?__________ 

 

11. A décima primeira tarefa requer que completes o seguinte ditado popular: 

Águas passadas não movem ________. 

É isso mesmo! é para lá que te deves dirigir. 

 

Ao sair do parque tens um percurso em terra do teu lado esquerdo, segue por 

aí e vai sempre em frente, atenção que é sempre a subir! Força! 

Ao encontrares o moinho Chão dos Bezerros, encontrarás uma placa 

informativa, qual o grupo dos animais a que se refere?______________ 

Começa a descer até encontrares o moinho Paulo Ribeiro, entra e completa a 

seguinte informação: 
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Segue o caminho para baixo e mantém-te sempre à esquerda. Qual é o nome do 

moinho que se segue?_________________________ 

 

Entra dentro do moinho e completa:  

Moinhos __________ da __________ - Parque _________ do ________. 

 

Continua a caminhar até encontrares o moinho dos herdeiros, o que diz a placa 

ao lado do seu nome?________________ 

 

Vais passar por mais um moinho mas esse não tem nome, se continuares para 

baixo, vais encontrar uma ponte.  

Nessa zona tens de descobrir o nome do moinho?__________________ e o 

nome da mina_________________. 

 

Segue até à estrada de alcatrão e vira à esquerda, encontrarás uma placa 

informativa que te vai ajudar a responder à próxima questão.  
 

•  Qual é o nome da rota que está indicada na placa? 

________________________________________________________ 

 

•  Quais os 3 animais explícitos nessa placa?________________________ 

 

Vais então, mais abaixo encontrar mais um moinho à beira da estrada, 

identifica-o:____________________________________________ 

 

Logo a seguir vais encontrar mais um moinho à beira da estrada, que é o 

moinho da macieira, qual é a cor da porta do moinho?_______________ 

 

Volta agora para o parque para continuares o peddy paper. 
  

 

12. Agora que chegaste à zona dos grelhadores atrás da receção, indica 

quantos grelhadores vês?_______________ 

 

Do lado direito encontras também uma torneira de água. Para que lado deverás 

virá-la para abrir a àgua? Da ____________para a __________. 
 

 

13. Agora que já respondeste às questões, temos um desafio! Para completares 

o Peddy paper, tens de encontrar as 10 atividades espalhadas nesta sopa de 

letras. Para te ajudar, tens as palavras chave. 
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A O R I C B P A I N T B A L L A 

F A C S D I L M Q P L U T D V P 

G Ç Ã L I C L J Ã O T M I O B E 

J P H I E I R L K N I S A D A R 

L G B C F C J I R R R N O Q M C 

E E S C A L A D A T O D H G E U 

G F E D H E O H P Q C F P I A R 

A D C I G T S E L E O Q T I R S 

O C G E M A L M G O M S L D J O 

R A J S I S G N B U A R A C K P 

I C A J T T F B A L R B R Ç A E 

E U A R R O Ã C R A C D V Ã B D 

N T B N M D U E F T O V O U I E 

T I A C I O C S L I D E R A C S 

A B S B C T A D E H P P I L I T 

Ç E U S O E D V U T F G S A I R 

Ã U T A I R A P P E L D M N H E 

O P C R L R B I V E C R O F G C 

E A B I C E V O K L M Q C Ç O A 

A S D C A N O A G E M P B P F D 

C L C S M O H Ç J N O S T R E B 

 

Palavras chave: 
 

Escalada Slide Canoagem Orientação Rappel 

 

Arvorismo 

Percurso 

Pedestre 

Bicicletas 

todo terreno 

 

Tiro com arco 

 

Paintball 
 

Descobre agora, por fim, qual é o horário de funcionamento do parque: 

Horário de abertura:____________ 

Horário de encerramento:______________  
 

 

FIM 

Muito bem!! Terminaste o Peddy Paper!! 

Agora é só entregares esta folha ao monitor responsável e esperar pelos 

resultados! Muitos parabéns pela tua dedicação e pelo teu esforço! 
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Bem-vindos ao  BioParque! 

Esperemos que gostem do nosso Parque Natural e 

que aproveitem ao máximo esta volta pela BioNatureza. Por 

isso, o BioParque sugere uma aventura ecológica com muita 

animação, bom espírito de equipa e sobretudo boas 

BioRespostas!  

 

Não tires nada, a não ser fotos,  

Não deixes nada, a não ser pegadas, 

Não leves nada, a não ser lembranças, 

Não mates nada, a não ser o tempo… 

 

Nome do grupo:____________________________________________ 
 

1. Neste momento encontras-te na receção do parque, aí será a primeira 

tarefa. Primeiro tens de contar o número  de cadeiras de madeira que se 

encontram nesse espaço:___________ 

 

Seguidamente tens de encontrar uma placa identificadora de espécie número 3 

e completar: 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

Altura máxima:________________ 

 

Agora olha à tua volta e encontra as restantes placas identificando: 

Número da placa:____________ 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

Número da placa:____________ 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

Número da placa:____________ 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

 

2. A segunda tarefa requer que completes o seguinte ditado popular: Águas 

passadas não movem ________. 

É isso mesmo! é para lá que te deves dirigir. 

Ao sair do parque tens um percurso em terra do teu lado esquerdo, segue por 

Nível 3 - difícil 
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aí e vai sempre em frente, atenção que é sempre a subir! Força! 

Ao encontrares o moinho Chão dos Bezerros, encontrarás uma placa 

informativa, qual o grupo dos animais a que se refere?______________ 

Começa a descer até encontrares o moinho Paulo Ribeiro, entra e completa a 

seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue o caminho para baixo e mantém-te sempre à esquerda. Qual é o nome do 

moinho que se segue?_________________________ 

Entra dentro do moinho e completa: Moinhos __________ da __________ - 

Parque _________ do ________. 

 

Continua a caminhar até encontrares o moinho dos herdeiros, o que diz a placa 

ao lado do seu nome?________________ 

 

Vais passar por mais um moinho mas esse não tem nome, se continuares para 

baixo, vais encontrar uma ponte. Nessa zona tens de descobrir o nome do 

moinho?__________________ e o nome da mina_________________. 

 

Segue até à estrada de alcatrão e vira à esquerda, encontrarás uma placa 

informativa que te vai ajudar a responder à próxima questão.  
 

•  Qual é o nome da rota que está indicada na placa?___________________ 

 

•  Quais os 3 animais explícitos nessa placa?__________________________ 
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Vais então, mais abaixo encontrar mais um moinho à beira da estrada, 

identifica-o:____________________________________________ 

 

Logo a seguir vais encontrar mais um moinho à beira da estrada, que é o 

moinho da macieira, qual é a cor da porta do moinho?_______________ 

 

Volta agora para o parque para continuares o peddy paper. 

 

3. Das atividades mais atrativas que o parque tem é o arvorismo! Para 

completares a terceira tarefa. Responde às seguintes perguntas: 

•  Quantas plataformas consegues observar?___________________ 

•  O arvorismo inicia com uma plataforma que tem ______ escadas. 

•  Qual é o objetivo do arvorismo?____________________________ 

•  Esta atividade encontra-se montada em _____________. 

 

4. A quarta tarefa é uma adivinha! A resposta corresponde ao próximo sítio 

onde deves ir! 

Qual é coisa, qual é ela onde nos apetece estar muito quando está 

calor?________________ 

 

Agora que chegaste tens a informação toda no balcão para conseguires 

responder às seguintes perguntas: 

•  De que é feito o balcão?_____________________ 

•  Qual é o horário de funcionamento?___________ às ___________ 

•  Qual é a lotação máxima?____________________ 

•  Qual é o preço da entrada para um campista ao fim de semana?_____ 

•  E o preço do bilhete de dia inteiro?____________________ 

 

Completa com a informação que encontrares no balcão: 

Após atingida _______ ____________ ________ vedados ___ _______ 

___ __________ até verificação de _________ efetivas e ___________ 

____ ______________ e higiene ____ _____________. 

Gratos _______ _______ ________________. 

 

5. A quinta tarefa são 2 provérbios populares! Ao descobrirem as 2 palavras 

que faltam, descobrem o lugar para onde devem seguir. 
 

Em _________ de ferreiro, espeto de pau. 

Se a ______________ não vai a Maomé, vai Maomé à ______________. 
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Já descobriste a palavra? Qual é?____________________________ 

Segue então para lá e responde à seguinte pergunta: 

•  Qual é a cor da porta?______________________ 

•  Quantas escadas tem?______________________ 

•  Como se chama a atividade que se encontra do lado esquerdo?_________ 

 

6. Para completares a sexta tarefa, tens de caminhar até ao parque de 

merendas. Consegues contar os chapéus de palha que 

existem?________________ 

Quantas mesas de pedra existem no parque de merendas?____________ 

Ao fundo do parque de merendas há uma ponte, atravessa aponte e olha à tua 

volta o que ves?_______________(deita água) 

Nessa zona há uma espécie de palco, quantas escadas tem?___________ 

 

Completa agora o que diz a placa: 

Conserve ______ _________ ________. 

Qual é a junta de freguesia a que pertence?_________________ 

 

7. Procura agora um campo perto do bar. Identifica o desporto que pode lá 

ser jogado:__________________________ 

está dividido em _____ partes iguais e esta separado por uma ______ de cor 

________. 

O chão é composto por _________ e é vedado por __________ em 3 lados 

do campo. 

 

8. A oitava tarefa será completada após te dirigires até ao balneário do 

parque e responderem às seguintes questões: 

•  Qual a cor da parede?_____________ e das telhas?______________ 

•  Quantas portas tem o balneário?_________________________ 

•  Quantos lava loiças tem?_______________________ 

•  Quantos tanques de lavar roupa tem?_______________________ 

 

Completa agora com a informação que encontras na porta: 

Se você demora no banho, você_______________________________ 

_________ de água limpa. Se a ___________ fica aberta enquanto você 

____________________, você gasta _________________ de água. Uma 

_____________ chega a utilizar _______________ de água em um único 

aperto. Poupar água ________________________________. 
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9. Segue para a zona dos bungalows para a nona tarefa. Quantas casas de 

madeira existem?___________________ 

Os bungalows são construídos com ______________________ 

Quantas janelas com persianas observas nos 2 bungalows pequenos?______ 

 Descobre qual é o bungallow com as escadas ao meio e conta quantas escadas 

são:_______ 

 

10. O parque infantil é a décima tarefa. Responde às seguintes perguntas: 

•  Qual a cor do escorrega?____________________ 

•  Quantas escadas tens de subir até chegares o cimo do escorrega?_____ 

•  Quantos baloiços observas?__________ 

•  Quantos quadrados pretos (inteiros) estão no chão?__________ 

•  Qual é a cor da mota?___________ 

•  Encontra o tanque e identifica o que há lá dentro?____________ 

 

11. Na décima primeira tarefa tens de ir até à parede de escalada. Ao 

chegares consegues contar quantas presas estão na parede?___________ 

E a cor da parede qual é?_________________  

Se olhares para o lado esquerdo da parede consegues encontrar uma 

________. 

Quantos bancos encontras ao teu lado?___________ 

Agora encontra uma placa identificadora de espécie e completa: 

Número da placa:____________ 

Nome comum:______________________ 

Nome científico:______________________ 

Família:_________________ 

Altura máxima:______________ 

Diâmetro máximo:______________ 

 

Agora tens de continuar o teu caminho. Se observares o chão que estás a pisar 

é em paralelo certo? Continuas a caminhar até chegares ao chão em alcatrão, 

aí vais conseguir encontrar uma placa que te dirá o nome da rua, qual 

é?_______________________________________________________ 

 

 

12. Para completares a décima segunda tarefa dirige te até ao campo de 

futebol de praia e responde às seguintes perguntas: 

•  Quantas balizas encontras?____________________ 

•  O chão é composto por__________ 

•  O campo é vedado por___________ de _____________ 
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•  Qual é o jogo que se encontra próximo e está em azul?_______________ 

•  Perto do campo está uma casa de madeira, qual é a sua cor?___________ 

 

13. Agora que chegaste à zona dos grelhadores atrás da receção, indica 

quantos grelhadores vês?_______________ 

Do lado direito encontras também uma torneira de água. Para que lado deverás 

virá-la para abrir a água? Da ____________para a __________. 

 

Encontra a placa e completa:  

Sabias que _____ ________ ____ ________ demora ______ ___ a___ 

_______ a decompor-se no _______ ___________? 

Qual é o contacto do bioparque?_________________ 

 

13. Agora que já respondeste às questões, temos um desafio! Para completares 

o Peddy paper, tens de encontrar as 10 atividades espalhadas nesta sopa de 

letras. Para te ajudar, tens as palavras chave. 

 

 

 

A O R I C B P A I N T B A L L A 

F A C S D I L M Q P L U T D V P 

G Ç Ã L I C L J Ã O T M I O B E 

J P H I E I R L K N I S A D A R 

L G B C F C J I R R R N O Q M C 

E E S C A L A D A T O D H G E U 

G F E D H E O H P Q C F P I A R 

A D C I G T S E L E O Q T I R S 

O C G E M A L M G O M S L D J O 

R A J S I S G N B U A R A C K P 

I C A J T T F B A L R B R Ç A E 

E U A R R O Ã C R A C D V Ã B D 

N T B N M D U E F T O V O U I E 

T I A C I O C S L I D E R A C S 

A B S B C T A D E H P P I L I T 

Ç E U S O E D V U T F G S A I R 

Ã U T A I R A P P E L D M N H E 

O P C R L R B I V E C R O F G C 

E A B I C E V O K L M Q C Ç O A 

A S D C A N O A G E M P B P F D 

C L C S M O H Ç J N O S T R E B 
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Palavras chave: 
 

Escalada Slide Canoagem Orientação Rappel 

 

Arvorismo 

Percurso 

Pedestre 

Bicicletas 

todo terreno 

 

Tiro com arco 

 

Paintball 
 

 Descobre agora por fim quais as atividades que estão em falta. Encontrarás 

essa informação na entrada do parque: 

 

T__________ R___________ F_________ de _________ 

P__________ de s___________ V_________ de _________ 

P______ _______-_________ 4x4 V_________ C__________ 

P_________  P__________ A__________ I_________ 

P____________ J________ T____________ 

P_________ de O__________ P__________ do A__________ 

P__________ I___________  

 

 

Qual é o horário de funcionamento do parque: 

Horário de abertura:____________ 

Horário de encerramento:______________  
 

 
 

FIM 

Muito bem!! Terminaste o Peddy Paper!! 

Agora é só entregares esta folha ao monitor responsável e esperar pelos 

resultados! 

Muitos parabéns pela tua dedicação e pelo teu esforço! 
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Anexo III – Mapas de orientação e cartão de controlo 
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Anexo IV – Enunciado do percurso sensações 
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Percurso Sensações 

DESPERTA OS TEUS SENTIDOS 

 

 

Nome do Grupo__________________________________ 

 

 

Desafio 1 

Quais os animais que encontraram na mina? _________________________________    

 

Desafio 2 

O que mais vos assustou na mina? __________________________________________ 

 

Desafio 3   

Quantas pegadas conseguiram encontrar na mina? ____________________________ 

 

Desafio 4 

Quantas marcas de mãos conseguiram encontrar na mina? ______________________ 

 

Desafio 5 

Reflexologia - Tira o calçado e caminha com os pés sobre as diferentes texturas do percurso. 

Identifica algumas texturas: 

_______________________________________________________________________ 

 

Desafio 6 

Jogo do Ambiente- Gira a roda das cores e reponde ás 2 perguntas referente á cor:  

  

1-______________________________ 2-____________________________________ 

 

Desafio 7 

Vê com as mãos e descobre 2 objetos escondidos nas caixas: 
 
1-______________________________ 2-____________________________________ 

 

Desafio 8 

Descobre 2 dos cheiros que estão na caixa de madeira e identifica-os: 
 

1-______________________________ 2-___________________________________ 

 

Desafio 9 

Monta o Puzzle de madeira – BIOPARQUE 
BOA SORTE! 
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Anexo V – Orçamento efetuado para o projeto de estágio 
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