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Resumo  
 

O seguinte relatório destina-se à obtenção do diploma do Curso Técnico 

Superior Profissional de Desportos de Montanha.  

O estágio teve uma duração de 750 horas, realizando-se de 11 de março até 3 

de julho de 2019. 

Neste estágio pudemos focar cinco atividades principais: o slide, a escalada, a 

ponte dos himalaias, os jogos tradicionais e os passeios de cavalo. Para além destas 

atividades a Quinta do Crestelo tem também paintball, canoagem, rappel, arvorismo, 

jogo noturno, atelier do pão e do queijo da Serra da Estrela, a ponte paralelas, os 

campos de jogos e o percurso pedestre. 

Realizando todas estas atividades na Quinta do Crestelo, podemos pôr em 

prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nomeadamente nas 

unidades curriculares de Manobras com Cordas, Atividades Náuticas, Jogos e 

Dinâmicas de Grupo, Escalada, entre outros.  

 

 

 

Palavras-chave: Quinta do Crestelo; Escalada; Slide. 
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Introdução  
 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio, 

do Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha, da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPG.  

Este Estágio foi realizado na Quinta do Crestelo com o meu colega Pedro Pires. 

Escolhi este local de estágio porque já trabalhei na Quinta temporariamente e 

uma das razões porque fui trabalhar para lá é porque tenho um Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, tirado na Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque. 

Quando chegámos à quinta, fomos de imediato integrados na equipa de 

monitores, o que facilitou a nossa aprendizagem nas primeiras semanas para que 

também percebêssemos o funcionamento da quinta. 

O atual relatório apresenta uma caraterização sumária do local, a descrição dos 

objetivos de trabalho, tal como a apresentação das atividades por nós realizadas. 

Apresenta também as principais dificuldades e aprendizagens ao longo de todo 

o estágio, o exemplo do meu horário, das minhas tarefas e uma tabela referente ao 

material existente da quinta. 
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1. Localização Geográfica 
 

 

 

Figura 1:Logótipo de Seia 

 

Seia é uma cidade Portuguesa do distrito da Guarda, situada na província da 

Beira Alta, região do Centro e sub-região da Serra da Estrela. Seia é, juntamente com 

Covilhã e Manteigas, um dos concelhos que partilham o ponto mais alto de Portugal 

Continental (a Torre da Serra da Estrela). Ocupa uma área de 436 km2, pertence 

administrativamente ao distrito da Guarda e, segundo os censos de 2011, tem uma 

população de 24.641 habitantes. 

O município de Seia tem 21 freguesias. 

 

 

Alvoco da 
Serra 

Carragozela Girabolhos Loriga 
Paranhos da 

Beira  

Pinhanços  Sabugueiro Sameice Tourais Valezim 

Vila Cova à 
Coelheira 

Sandomil Santa Comba Santa Marinha Santiago 

Sazes da 
Beira 

São Romão  Teixeira Torrozelo Travancinha 

Vide e 
Cabeça  

    

 

 

 

 

Tabela 1- Freguesias de Seia 
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1.1. Locais a visitar  
 

Seia tem um vasto património de locais a visitar, tal como museus, lagoas, 

percursos pedestres, entre outros.  

Alguns deles são:  

 

Museu do Pão  

 

Situado em Seia, em plena Serra da Estrela, o 

Museu do Pão é um complexo museológico onde é 

possível fazer uma pequena viagem ao maravilhoso 

mundo do Pão.    

              

 

 

 

 

Museu do Brinquedo  

O Museu do Brinquedo é constituído por vários espaços que apresentam uma 

coletânea de brinquedos de Portugal e do mundo, do passado ao presente. O seu 

espólio pretende ilustrar a importância dos brinquedos 

para o crescimento da criança e para a compreensão 

da noção de infância nos diferentes países. 

Este espaço museológico está dividido em vários 

núcleos: “Conhecer o mundo a brincar”; “Memórias de 

infância”; “Brincar é sonhar” e “Portugal - décadas de 

brincadeiras”. Já a última sala está reservada às 

exposições temporárias. 

 Figura 2:Museu do Pão 

          Figura 3: Museu do Brinquedo 

https://www.museudopao.pt/ 

https://lifecooler.com/artigo/atividades/

museu-do-brinquedo-de-seia/378933 
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Museu da Eletricidade  

Num local particularmente agradável, nas margens do rio Alva, está instalado o Museu 

Natural da Eletricidade. Trata-se da Central da Senhora do Desterro, uma das mais 

antigas centrais hidroelétricas de Portugal, fruto da iniciativa de um grupo de 

industriais locais, que viram nas características hídricas da serra da Estrela um 

potencial energético que designaram por hulha branca. 

Tendo sido a primeira central do Aproveitamento 

Hidroelétrico da Serra da Estrela, inaugurada a 26 

de dezembro de 1909, marcou o início de atividade 

da Empresa Hidroelétrica da Serra da Estrela 

(EHESE) e permitiu que, nessa data, a energia 

elétrica chegasse a Seia pela primeira vez. 

            

          Figura 4:Museu da Eletricidade 

 

 

 

CISE 

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) é uma estrutura do Município 

de Seia, orientada para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de 

valorização do património ambiental da serra da Estrela.  Apresenta um conjunto de 

estruturas e equipamentos multivalente de 

características únicas na região, promovendo 

regularmente exposições, seminários, cursos de 

formação e visitas de interpretação ambiental, entre 

outras atividades.... 

 

 
Figura 5:Centro de Interpretação da Serra da Estrela

http://www.cise.pt/pt/index.php/cise 

 https://museusdaenergia.org/patrimonios/ 
 8- museu-natural-da-electricidade-de-seia 
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Praia Fluvial de Loriga  

 

Situada em Loriga, a 18 quilómetros de 

Seia, no distrito da Guarda, a Praia 

Fluvial de Loriga é uma espécie de 

santuário para os amantes da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 5 - Rota da Garganta de Loriga 

 

A rota da Garganta de Loriga passa por 

locais ainda hoje usados pelos pastores na 

lida dos seus rebanhos. A caminhada é 

exigente, mas a paisagem compensa o 

esforço com momentos de total absorção 

com a natureza. 

 

 

 

Figura 6:Praia Fluvial de Loriga 

       Figura 7:Garganta de Loriga 

  https://pumpkin.pt/familia/viagens-criancas/sitios-a-visitar-familias/praia-fluvial-de-loriga/ 

http://www.aldeiasdemontanha.pt/pt/percursos pedestres-1 
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2. A História da Quinta  

 

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

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

1993, por um casal que ficou encantado com toda a envolvente onde a quinta agrícola 

se encontrava. Composta por 22 ha, estende-se por um vale verdejante bordejado por 

encostas povoada de bosques de carvalhos onde serpenteiam três ribeiros e 

delimitada a oeste onde o sol se põe pela mata de pinheiros bravos. 

A quinta agrícola encontrava-se em estado de degradação, existindo apenas 

parte do módulo central, na zona mais elevada no afloramento granítico onde hoje se 

encontra o hotel. Foi alvo de recuperação cuidada, mantendo a sua traça original e 

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

Apartamento. 

Atualmente a quinta já tem 29 apartamentos, área verde envolvente, uma 

parede de rappel, duas paredes de escalada, o slide, dois arvorismos com níveis de 

dificuldade diferentes, campos de jogos e discoteca. 



16 
 

2.1 Espaços da Quinta do Crestelo 
 

A quinta é composta por seis camaratas onde o número mínimo de pessoas é 

18 e o máximo 40, balneários divididos em alas masculina e feminina, salas de 

convívio, apoio e receção. Também existe uma camarata para os monitores e 

camaratas mais pequenas para os professores. 

É composta por uma sala de arrumação, onde guardamos todo o material das 

atividades envolventes na quinta, duas piscinas exteriores e uma interior, três salões 

para festas e para as refeições dos grupos que se deslocam à quinta para realizar as 

atividades, entre outros.  

A Quinta é uma propriedade agrícola constituída por três zonas: 

❖ Residencial ao centro; 

❖ De vale ou agrícola; 

❖ De encosta ou de mata; 

 

 

2.2 Público alvo  
 

As atividades da Quinta destinam-se a crianças e jovens desde os 5 aos 18 

anos, por serem, a maior parte das vezes programas escolares. Também os clientes 

do Hotel podem integrar as atividades.  

 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 8:Uma das piscinas da Quinta do Crestelo 
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Figura 9: Mapa da Quinta 
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Capítulo II -   Objetivos e 

Planificação do Estágio 
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3. Objetivos  
 

Para a realização do estágio, foram estabelecidos logo no início alguns 

objetivos pelo supervisor no plano de estágio. No decorrer do mesmo foram-nos 

colocadas mais metas a cumprir ao longo dos 4 meses de estágio que não foram 

estabelecidas inicialmente.  

  

Objetivos Gerais:  

❖ Aplicar os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares ao longo destes 

2 anos de curso, bem como adquirir novos conhecimentos; 

❖ Orientar grupos de jovens e crianças nas atividades efetuadas na Quinta do 

Crestelo; 

❖ Realizar um Site para a Quinta; 

❖ Realizar um flyer sobre as atividades da Quinta. 

 

Objetivos específicos: 

❖ Enquadramento de jovens em atividades de aventura; 

❖ Realização da manutenção de equipamentos; 

❖ Fazer a manutenção das áreas onde ocorrem as atividades;  

❖ Aprender mais sobre as funções dos monitores; 

❖ Aprender a coordenar o tempo das atividades tendo em conta o número de 

participantes, o número de atividades que iriam realizar e as rotações a realizar, 

para que todos os grupos pudessem fazer todas as atividades programadas. 
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3.1 Planificação das atividades  
 

Relativamente à planificação das atividades e das horas de estágio, segue 

abaixo a planificação de todos os meses.  

 

 

Dia 
Nº de 

Horas 
Tarefas Realizadas Nº de participantes 

11 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco e jogos tradicionais; 

✓ Orientei o grupo no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 

12 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo. 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 

13 8h 

✓ Reunião com o orientador de estágio da Quinta 

do Crestelo 

✓ Realização do plano de estágio 

✓ Proposta de realização de um site informativo 

------ 

14 8h 
✓ Início da estrutura do site informativo 

✓ Recolha de informação sobre a Quinta  
------ 

15 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo nos jogos tradicionais; 

✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

Aproximadamente 

40 participantes 

com idades dos 10 

aos 12 anos. 

18 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

✓ Orientei o grupo na travagem do slide; 

Aproximadamente 

40 participantes 

Tabela 2: Mês de Março 
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✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

com idades dos 10 

aos 12 anos. 

19 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

20 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

21 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

22 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

25 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

26 8h 

✓ Realização do site informativo  

✓ Realização de um flyer informativo 

✓ Receção do hotel 

------ 

27 8h 
✓ Realização do site informativo 

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

28 8h 
✓ Limpeza e manutenção de espaços desportivos  

✓ Preparação de material 
------ 

29 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

✓ Orientei o grupo nos cavalos; 

✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades dos 15 

aos 13 anos. 

30 9h 

✓ Montagem de material de rapel, escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, 

ponte paralela e jogos tradicionais e arvorismo; 

✓ Dei segurança na escalada; 

✓ Orientação do grupo na escalada; 

Aproximadamente 

15 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 
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✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

31 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, campo 

de jogos, tiro com arco, ponte himalaia, ponte 

paralela e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo na ponte himalaiana; 

✓ Arrumação do material utilizado e verificação do 

mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

35 participantes 

com idades dos 10 

aos 13 anos. 
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Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes 

1 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

35 participantes 

com idades dos 10 

aos 13 anos. 

2 8h 

✓ Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 

✓ Manutenção de espaços desportivos 

------ 

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

4 8h 
✓ Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

5 8h 
✓ Manutenção do material de paintball 

(limpeza e inventário) 
------ 

8 8h 
✓ Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 
------ 

9 8h 
✓ Manutenção do sistema de som dos salões 

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

10 8h 
✓ Manutenção do material da ponte himalaia 

e paralela (limpeza) 
------ 

11 8h 
✓ Manutenção do tiro com arco (substituição 

de lanças e folha do alvo) 
------ 

15 8h 
✓ Manutenção das canoas e coletes 

(limpeza) 
------ 

16 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

17 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

18 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

Tabela 3: Mês de Abril 
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22 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 

✓ Realização de um flyer informativo 

------ 

23 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo nos jogos tradicionais  

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 14 

aos 13 anos 

24 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo nos cavalos; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 14 

aos 13 anos 

26 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 

✓ Realização de um flyer informativo 

------ 

27 8h 

✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 

✓ Realização de um flyer informativo 

------ 

29 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no paintball; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 

30 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

Aproximadamente 

27 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 



25 
 

✓ Orientação do grupo na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 
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Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes  

2 8h 
✓ Reunião com orientador de estágio 

✓ Realização do site informativo 
------ 

3 10h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades dos 15 

aos 14 anos. 

4 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Orientação do grupo na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades dos 15 

aos 14 anos. 

5 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

6 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

7 8h 

✓ Conferência no IPG “Viver a montanha de 

forma segura e saudável” 

✓ Realização do site informativo 

------ 

8 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

9 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Recação do hotel 
------ 

10 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Dei segurança na escalada; 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 

Tabela 4: Mês de Maio 



27 
 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

11 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Dei segurança na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

50 participantes 

com idades dos 12 

aos 13 anos. 

15 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

16 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

17 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades dos 11 

aos 13 anos. 

18 9h 

✓ Caminhada até à Nossa Senhora do 

Desterro 

✓ Montagem de material de slide e 

canoagem; 

✓ Ida ao museu do pão como acompanhante 

do grupo. 

✓ Orientação do grupo na canoagem; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades dos 11 

aos 13 anos. 

19 9h 

✓ Montagem de material de escalada, campo 

de jogos, rapel e paintball; 

✓ Orientação do grupo no paintball;: 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 

30 participantes 

com idades dos 11 

aos 13 anos. 
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20 8h 

✓ Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 

✓ Manutenção de espaços desportivos 

------ 

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

22 8h 
✓ Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

23 8h 
✓ Manutenção do material de paintball 

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

24 8h 
✓ Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 
------ 

27 8h 
✓ Manutenção do material da ponte himalaia 

e paralela (limpeza) 
------ 

28 8h 
✓ Manutenção do tiro com arco (substituição 

de lanças e folha do alvo) 
------ 

29 8h 
✓ Manutenção das canoas e coletes 

(limpeza) 
------ 

30 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia, ponte paralela e jogos 

tradicionais; 

✓ Dei segurança na travagem do slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades dos 14 

aos 15 anos. 

31 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

✓ Dei segurança na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

20 participantes 

com idades dos 14 

aos 15 anos. 
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Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes 

1 8h 
✓ Manutenção do material de paintball 

(inventário de material) 
------ 

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

4 8h 
✓ Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 
------ 

5 8h 
✓ Manutenção dos jogos tradicionais 

(limpeza) 
------ 

6 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

✓ Dei segurança na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

✓ Montagem da caça ao tesouro. 

Aproximadamente 

62 participantes 

com idades dos 14 

aos 15 anos. 

7 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

✓ Dei segurança na escalada; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

52 participantes 

com idades dos 14 

aos 15 anos. 

10 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

11 8h 
✓ Realização do site informativo 

✓ Receção do hotel 
------ 

12 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

✓ Orientei o grupo na ponte himalaia 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

✓ Montagem da caça ao tesouro 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades entre 

os 12 e os 14 

anos. 

Tabela 5: Mês de Junho 
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13 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos, tiro com arco, ponte 

himalaia e jogos tradicionais; 

✓ Orientei o grupo na ponte paralela; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo. 

Aproximadamente 

25 participantes 

com idades entre 

os 12 e os 14 

anos. 

14 8h 
✓ Manutenção do material de slide 

(verificação de roldanas) 
------ 

17 9h 

✓ Montagem de material de escalada, slide, 

campo de jogos e jogos tradicionais; 

✓ Dei a segurança no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Montagem da caça ao tesouro; 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre 

os 14 e os 15 

anos. 

18 9h 

✓ Montagem de material na ponte himalaia, 

tiro com arco e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no campo de jogos; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

✓ Visita ao Sabugueiro; 

✓ Orientação do grupo na piscina interior; 

✓ Salão de convívio. 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre 

os 14 e os 15 

anos. 

19 9h 

✓ Atividades realizadas no salão de convívio 

(zarabatana, tiro com arco de ventosas, 

matraquilhos, snooker, ping-pong); 

✓ Orientação do grupo na piscina interior. 

Aproximadamente 

70 participantes 

com idades entre 

os 14 e os 15 

anos. 

20 8h 
✓ Manutenção do material do arvorismo 

(limpeza) 
------ 

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

24 8h 
✓ Manutenção de material de escalada 

(limpeza) 
------ 

25 8h 
✓ Recolha de informação para a realização 

do relatório final 
------ 
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26 8h 
✓ Recolha de informação e realização do 

relatório final  
------ 

27 8h 
✓ Realização do relatório final e de um flyer 

informativo 
------ 

28 8h 
✓ Realização do relatório final e de um flyer 

informativo 
------ 

29 8h ✓ Realização do relatório final  ------ 

 

 

 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas Nº de participantes 

1 8h 

✓ Montagem de material na ponte himalaia, 

tiro com arco e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no campo de jogos; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 50 

participantes com 

idades entre os 12 e 

os 15 anos 

2 8h 

✓ Montagem de material na ponte himalaia, 

tiro com arco e jogos tradicionais; 

✓ Orientação do grupo no slide; 

✓ Arrumação do material utilizado e 

verificação do mesmo; 

Aproximadamente 50 

participantes com 

idades entre os 12 e 

os 15 anos 

3 8h 
✓ Reunião com o supervisor e avaliação 

global do estágio. 
-------------------- 

  

Tabela 6: Mês de Julho 
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4. Atividades desenvolvidas  
 

Neste capítulo irei falar sobre as atividades desenvolvidas na quinta, como por 

exemplo, o slide, o paintball, as pontes dos himalaias, tiro com arco, entre outras. Irei 

abordar individualmente cada atividade, quais os materiais/equipamentos necessários 

para desenvolver cada atividade e irei também mostrar algumas fotografias 

relativamente às atividades acima referidas.  

Durante o meu estágio na Quinta do Crestelo as minhas tarefas foram-me 

atribuídas através do coordenador de estágio, Prof. António Matias.  

Antes dos grupos chegarem à Quinta, eu e os outros monitores montávamos 

todas as atividades que os grupos iriam realizar. Na nossa sala de arrumação 

tínhamos o material todo exposto e para cada atividade existia uma caixa onde 

colocávamos todo o material necessário. De seguida íamos para o exterior montar as 

respetivas atividades do dia.  

Quando os grupos chegavam, íamos recebê-los aos autocarros, dividíamos o 

grupo pelas camaratas, dávamos todas as instruções necessárias acerca das 

atividades, dos horários, bem como do funcionamento da Quinta. 

Ao longo do estágio tivemos vários grupos, de várias escolas e cidades, sendo 

que os monitores nunca ficavam nas mesmas atividades. Íamos rodando, ou seja, em 

cada grupo novo que chegasse à Quinta os monitores tinham novas funções em 

diferentes atividades. Por exemplo, recebemos um grupo dia 15 de março e eu fiquei 

na escalada, no próximo grupo que veio eu fiquei na segurança do slide. 

Tivemos oportunidade de aprender a monitorizar todas as atividades, e a 

montar as mesmas. No final de cada atividade tínhamos de arrumar o material todo 

de novo, verificar se faltava alguma coisa, se havia algum material danificado e se 

houvesse grupo no dia a seguir, já deixávamos o material pronto. 
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4.1. Slide 
 

O slide é um desporto radical que consiste numa descida rápida, onde o 

praticante desliza por um cabo de aço com declive de um ponto mais alto para um 

ponto mais baixo.  

No caso do slide da Quinta do Crestelo, o slide tem cerca de 70m de 

cumprimento. 

Procedimentos para a realização do slide: 

❖ Explicar aos praticantes o nome do equipamento que iriam usar e como o vestir; 

❖ Ajudar os praticantes a equiparem-se devidamente com todo o material 

necessário; 

❖ Verificar se o arnês estava bem colocado; 

❖ Ajustar os capacetes; 

❖ Verificar se as roldanas estavam postas no cabo de aço corretamente; 

❖ E por último, pôr o praticante a disfrutar da atividade. 

 

 

 

Material necessário individual: 

❖ Arnês 

❖ 2 roldanas 

❖ 2 fitas  

❖ 3 mosquetões  

❖ 1 capacete  

 

 

 

Figura 9:Slide 
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Reflexão Final: 

Houve alguns momentos ao longo do estágio que fizeram com que pusesse à 

prova os meus limites e capacidades, como por exemplo, tivemos algumas situações 

onde os praticantes ficaram presos no meu do slide, e nós monitores tínhamos que 

nos equipar, tentar acalmar o praticante e de seguida tínhamos que ir devagar 

descer o cabo de aço para chegarmos ao praticante, compor a roldana e levar o 

praticante ate ao fim do slide. 

 

4.2. Escalada  
 

A escalada é uma progressão de um terreno rochoso, nevado, gelado, de 

inclinação acentuada, que pode ser realizada na vertical, em subprumo ou mesmo em 

teto, usando as mãos e os pés e também pode ser feita com ou sem material de 

segurança e/ou progressão.  

A escalada na Quinta do Crestelo tinha cerca de 7m de altura e o nível de 

dificuldade era fácil.  

Procedimentos para a realização da escalada: 

❖ Passar a corda na roldana, de seguida passar a corda pelo grigri e por fim fazer 

um nó de oito simples com uma amarração na ponta; 

❖ Explicar aos praticantes o nome do equipamento que iriam usar e como o vestir; 

❖ Ajudar os praticantes a equiparem-se devidamente com todo o material 

necessário; 

❖ Verificar se o arnês estava bem colocado; 

❖ Ajustar os capacetes; 

❖ Verificar se os mosquetões estavam fechados antes de iniciar a subida; 

❖ E por último, pôr o praticante a disfrutar da atividade. 
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Material necessário individual: 

❖ 1 capacete 

❖ 1 arnês 

❖ 1 mosquetão 

Material necessário para a montagem da 

atividade: 

❖ 1 corda dinâmica  

❖ 1 roldana 

❖ 1 grigri 

❖ 2 mosquetões  

 

Reflexão Final: 

Nesta atividade não tivemos nenhum episódio, a não ser quando aparecia um 

praticante com mais peso, e tínhamos mais dificuldade em fazer a segurança.  

 

4.3. Rappel  
 

O rappel é uma atividade vertical utilizada para a descida, na maioria das vezes, 

de paredes rochosas com o auxílio de uma corda. Nesta atividade o praticante desliza 

de uma forma controlada e pode usar várias técnicas de descida.  

 

Procedimentos para a realização do rappel: 

❖ Montar a atividade; 

❖ Explicar aos praticantes o nome do equipamento que iriam usar e como o vestir; 

❖ Ajudar os praticantes a equiparem-se devidamente com todo o material 

necessário; 

❖ Verificar se o arnês estava bem colocado; 

Figura 10:Escalada 
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❖ Ajustar os capacetes; 

❖ Verificar se os mosquetões estavam fechados antes de iniciar a descida; 

❖ E por último, pôr o praticante a disfrutar da atividade. 

 

Material necessário individual: 

❖ 1 capacete  

❖ 1 arnês 

❖ 1 oito  

❖ 2 luvas 

 

Material necessário para a montagem da atividade: 

❖ 1 corda de 35m 

❖ 2 mosquetões 

❖ 1 oito 

❖ 2 fitas  

 

Reflexão Final: 

Nunca tivemos nenhum episodio relevante nesta atividade. 

4.4. Arvorismo  
 

O arvorismo consiste em diversas pontes suspensas entre árvores, construídas 

com cabos de aço e madeira. É composto por vários obstáculos como escadas, túneis, 

entre outros.  

 

Procedimentos para a realização do arvorismo: 

❖ Explicar aos praticantes o nome do equipamento que iriam usar e como o vestir; 

❖ Ajudar os praticantes a equiparem-se devidamente com todo o material 

necessário; 

❖ Verificar se o arnês estava bem colocado; 

❖ Ajustar os capacetes; 

Figura 11:Rappel 
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❖ Verificar se os mosquetões estavam fechados antes de iniciar a subida; 

❖ E por último, pôr o praticante a disfrutar da atividade. 

 

Material necessário individual: 

❖ 1 arnês 

❖ 1 mosquetão de arvorismo 

❖ 1 capacete 

 

 

 

Reflexão Final: 

Esta atividade durante o estágio nunca foi desenvolvida. 

 

4.5. Canoagem  

 

A canoagem é um desporto náutico que pode ser praticado em 2 tipos de 

embarcações, a canoa e o kayak. Pode-se também praticar este desporto em águas 

bravas ou calmas.  

Na quinta, esta atividade é realizada no lago, onde vão dois praticantes em 

cada canoa, cújo objetivo é contornarem uma pequena árvore situada no meio do lago 

e conseguirem coordenar-se enquanto contornam o obstáculo.  

 

 

Procedimentos para a realização da canoagem: 

❖ Explicar a todos os praticantes que têm de usar colete; 

❖ Dizer o nome do material que usam; 

❖ Explicar como devem usar a pagaia, como mudar de direção na canoa; 

❖ Ajudar os praticantes a equiparem-se devidamente com todo o material 

necessário; 

Figura 12:Arvorismo 
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❖ Verificar se o colete está devidamente apertado/ ajustado; 

❖ E por último, pôr o praticante a disfrutar da atividade. 

 

 

Material necessário individual: 

❖ 2 coletes 

❖ 2 pagaias 

❖ 1 canoa  

 

 

 

 

 

Reflexão Final: 

Na canoagem houve um episódio engraçado no qual 4 participantes estavam 

dois a dois nas canoas e quando demos conta estavam os quatro dentro de água a 

brincar como se nada tivesse acontecido. É claro que depois nós monitores tivemos 

de os ajudar a subir para a canoa. 

Figura 13:Canoagem 
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4.6. Jogos Tradicionais 
 

Os jogos tradicionais são atividades 

lúdicas, recreativas e culturais praticadas por 

todas as faixas etárias. São transmitidos de 

geração em geração com o passar dos anos, 

sobretudo através da oralidade, observação e 

imitação.  

 

Procedimentos para a realização dos jogos 

tradicionais: 

❖ Explicar cada jogo individualmente; 

❖ Exemplificar como se realiza cada jogo. 

 

 

 

4.7. Tiro com arco  
 

O tiro com arco é uma modalidade desportiva que se carateriza pela sua 

individualidade, ou seja, o praticante não depende de terceiros para ter sucesso.  

 

Procedimentos para a realização do tiro com arco: 

❖ Apresentar o material que se usa no tiro com 

arco;  

❖ Explicar como se pega no arco, a posição do 

corpo; 

❖ Exemplificar a atividade. 

Material necessário: 

❖ 1 alvo 

Figura 14:Jogo tradicional do tapete 

Figura 15:Tiro com arco 



40 
 

❖ 1 arco 

❖ 5 flechas 

 

4.8. Paintball 
 

O paintball é um jogo de equipa que exige muita estratégia e reações rápidas. 

É praticado com duas equipas que competem para atingir um objetivo comum, que é 

“marcar” todos os adversários.  

 

Procedimentos para a realização do paintball: 

❖ Preparar todo o material antes da atividade começar; 

❖ Mostrar todo o material necessário bem como o seu nome; 

❖ Explicar todas as regras do jogo;  

Material necessário: 

❖ Marcadores  

❖ Coletes 

❖ Bolas de tinta  

❖ Macacão  

❖ Capacete 

❖ Tapa canos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16:Capacetes de Paintball Figura 17:Marcadores de Paintball 
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Reflexão Final: 

Esta atividade infelizmente também foi poucas vezes realizada, mas apesar 

disso tivemos um episodio no qual os macacões e os coletes ficavam enormes ao 

meninos e meninas do 5º ano, mas arranjamos solução de fazer dobras nos 

macacões e a atividade foi realizada com sucesso na mesma. 

 

4.9. Ponte dos Himalaias e paralelas  

Na ponte paralela a tarefa principal é conseguir 

o equilíbrio. Duas cordas paralelas unem duas 

extremidades e o objetivo é fazer a travessia 

equilibrando-se nas duas cordas, apoiando os pés na 

corda inferior e segurando-se com as mãos na corda 

superior. 

A ponte himalaiana é idêntica à ponte paralela. Neste 

caso o objetivo passa por fazer um percurso com os 

pés numa corda de aço e apoiando com as mãos em 

duas cordas, uma para cada mão. 

        Figura 18: Ponte Himalaiana 

 

 

 

Procedimentos para a realização das pontes: 

❖ Explicar aos praticantes o nome do equipamento que iriam usar e como vestir; 

❖ Explicar como destrancar o mosquetão ao chegarem ao fim da ponte. 

 

Material necessário: 

❖ Capacetes; 

❖ Arnês; 
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❖ Fita; 

❖ Mosquetão de aço. 

 

Reflexão Final: 

Na ponte himalaiana e paralela também tivemos alguns “desastres”, pois 

alguns meninos/meninas achavam piada ao facto de caírem e ficarem pendurados 

na ponte, outros caiam sem querer e ficavam aflitos, então nós monitores 

tentávamos acalmar os praticantes e dizíamos como tinham que fazer, caso não 

conseguissem voltar a posição correta em cima do cabo de aço, nós íamos ter com 

eles e ajudávamos a acabar o percurso. 

 

 

 

4.10. Passeio de Cavalo  
 

Consiste em dar uma pequena volta á Quinta do Crestelo, com 5 pessoas de 

cada vez.  

Procedimentos para a realização do passeio: 

❖ Dividir o grupo em grupos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 19: Passeio de Cavalo 
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5. Principais dificuldades e aprendizagens  
 

Principais dificuldades:  

Quanto às dificuldades, na minha opinião não tive nenhuma. 

 

Principais aprendizagens: 

Na quinta tive a oportunidade de ter duas formações: uma sobre como montar 

o rappel e aprender mais sobre nós e outra foi de paintball.  

Nas duas formações tive a oportunidade de experimentar o arvorismo de 12m 

de altura que ainda está em melhoramentos neste momento, e na outra formação de 

saber um pouco mais sobre o paintball, as regras, os nomes corretos dos 

equipamentos, entre outras.  

Aprendi também a fazer as rotações dos grupos pelas atividades, para nenhum 

grupo ficar sem fazer alguma atividade e a gerir o tempo. 

De seguida vou apresentar uma tabela como exemplo do que fazíamos na 

quinta para planificação das atividades de um dia ou dois.  

 

 

 (sábado e domingo de tarde) 

Horas 
Tiro com 

arco 
Arvorismo Paralelas Rappel  Escalada 

Jogos 

Tradicionais 

15h00-

16h00 
1 2 3 4 5 6 

S
á

b
a
d

o
 

16h00-

17h00 
6 1 2 3 4 5 

17h00-

18h00 
5 6 1 2 3 4 

15h00-

16h00 
4 5 6 1 2 3 

D
o
m

in
g

o
 

16h00-

17h00 
3 4 5 6 1 2 

17h00-

18h00 
2 3 4 5 6 1 

Tabela 7- Rotações das atividades 
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 (domingo e segunda de manhã) 

Horas Canoagem 

Campo 

de 

jogos 

Cavalos Paintball Slide Himalaias 

09h30-

10h30 
1 2 3 4 5 6 

D
o
m

in
g

o
 

10h30-

11h30 
6 1 2 3 4 5 

11h30-

12h30 
5 6 1 2 3 4 

  

09h30-

10h30 
4 5 6 1 2 3 

S
e

g
u
n

d
a
 

10h30-

11h30 
3 4 5 6 1 2 

11h30-

12h30 
2 3 4 5 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8- Rotações das atividades 
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6. Material da Quinta  
 

Neste ponto irei mostrar uma tabela com a quantidade aproximada do 

material existente na Quinta do Crestelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela do Material 

Material Quantidade 

arnês 40 

capacetes 20 

roldanas do slide 8 

roldanas simples 4 

mosquetões 30 

fitas 15 

grigri 1 

oito 15 

descensores 4 

cordas 6 

arcos 2 

ventosas 2 

painéis do tiro com 
arco 2 

painéis das ventosas 2 

marcadores de 
paintball 12 

capacetes de paintball 15 

canoas 6 

coletes 12 

pagaias 12 

bolas de futebol 4 

bolas de basquetebol 4 

cestos de basquetebol 2 

balizas 4 

jogos tradicionais 10 

Tabela 9- Material 
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Reflexão Final  
 

Como conclusão de estágio aprendi que com as vivências aprendemos muito 

mais.  

Aprendi a saber gerir o tempo que tínhamos para cada atividade, a resolver 

questões e problemas que apareciam de última hora, como por exemplo tivemos um 

grupo que era previsto ter chegado à Quinta por volta das 09h00 da manhã e 

chegaram às 18h00. Entretanto tivemos que mudar toda a planificação das atividades 

porque o grupo não chegou ás horas previstas. 

Também aprendi a lidar com diferentes faixas etárias, desde grupos com 

crianças de 7/8 anos, a grupos com jovens adolescentes.  

Apliquei todos os conhecimentos transmitidos pelos professores durante o 

curso numa realidade do mundo do trabalho.  

Tive a noção que em todas as atividades tive a vida das crianças/jovens na 

minha mão, e que havia momentos de brincadeira, mas também momentos mais 

sérios.  

Criei laços com todos os grupos que passaram pela quinta, o que para nós 

monitores é uma alegria enorme, ver que os grupos gostaram de nós e das atividades 

que realizaram. 

O mês onde houve mais grupos foi o mês de junho, talvez por ser final de 

período e de ano e as escolas terem mais tempo livre para estas atividades com os 

alunos. 

Assim sendo o balanço geral que tenho do meu estágio é positivo, porque para 

além de pôr em prática todos os conhecimentos que tinha, ainda aprendi mais ao 

longo dos 4 meses de estágio na Quinta.  
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Webgrafia  
 

 

https://desportoradical00.blogspot.com/2011/10/slide.html  

http://www.fcmportugal.com/Escalada.aspx 

http://portalaventuras.pt/sobre-o-rappel/ 

http://www.montanhasmagicas.pt/pt/o-que-fazer/aventura/arvorismo/ 

http://aprenderamadeira.net/jogos-tradicionais/ 

https://www.fpta.pt/tca/ 

https://www.penaaventura.com.pt/atividades.php?id=paintball 

  

  

https://desportoradical00.blogspot.com/2011/10/slide.html
http://www.fcmportugal.com/Escalada.aspx
http://portalaventuras.pt/sobre-o-rappel/
http://www.montanhasmagicas.pt/pt/o-que-fazer/aventura/arvorismo/
http://aprenderamadeira.net/jogos-tradicionais/
https://www.fpta.pt/tca/
https://www.penaaventura.com.pt/atividades.php?id=paintball
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Anexos 



VEM DIVERTIR-TE EM 

SEGURANÇA!

PARQUE  

AVENTURA

Proporcionamos experiências incríveis!

Horário de Funcionamento
Seg - Domingo: 7:00 - 20:00
 



PARQUE AVENTURA
SERRA DA ESTRELA

Venha divertir-se em 
segurança!

QUINTA DO 

CRESTELO

Proporcionamos 

experiências 

incríveis!

Avenida dos Bombeiros 
Voluntários

6270- 909 Seia

E.Mail
quintadocrestelo@quintadocrestelo.pt

+351 238 320 050/51
 +351 968 578 921
 +351 917 650 138



OS  NOSSOS  SERVIÇOS

Montes de Aventura é 
a nossa empresa 

responsável por toda a 
animação no espaço 

aventura na Quinta do 
Crestelo,

com técnicos 
especializados, 

dispomos de varias 
actividades que pode 

realizar.

- Escalada
- Rappel 

- Tiro com arco
- Zarabatana

- Paintball
- Slide

- Pontes (Himalaiana / 
Paralelas)

- Arvorismo

- Jogos de estratégia e pista
- Jogos tradicionais

- Passeios de todo o terreno
- Passeios a Cavalo

Horário de 
Funcionamento 

Seg - Domingo: 7:00 - 20:00




