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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 1 de abril de 2019 até à data de 19 de julho de 2019. 

 

A Quinta da Eira, situado em Bustelo, Penafiel, conta com um espaço verde de 

12 hectares, onde se realizam inúmeras atividades que mostram tanto costumes 

tradicionais como também conseguem proporcionar um dia cheio de aventura e 

adrenalina. 

 

Aqui podemos destacar várias atividades principais, como o arborismo, o mini-

arborismo a escalada, o slide e espeleologia, sendo estas as cinco atividades mais 

importantes e mais requisitadas da Quinta, as mesmas terão uma maior apresentação 

no presente relatório, tal como as outras atividades por mim elaboradas.  

 

O mesmo permitiu colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, nomeadamente nas unidades curriculares de Manobras com cordas, 

Atividades Náuticas de Montanha, Escalada, entre outros. 

 

 

Palavras-chave: Quinta da Eira; Quinta; Arborismo; Mini-arborismo; Escalada; 

Slide; Espeleologia; 
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1. 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 Instituto Politécnico da Guarda.  

 

Esta Quinta situa-se numa pequena freguesia chamada de Bustelo, a 4km de 

Penafiel.  

 

A integração na natureza e a sua atratividade/variedade de atividades foram 

alguns dos motivos que me levaram a escolher este lugar como local de estágio, bem 

como a faixa etária a que esta se dedica. No que se refere ao contexto dos desportos de 

montanha, a grande variedade de tarefas e o grande potencial que estas demonstraram 

para o meu crescimento, foram a minha grande motivação, que me levaram a arriscar e 

graças a isso embarcar nesta grande aventura. 

 

Após a minha chegada à Quinta da Eira, fui de imediato integrado na equipa 

de técnicos, o que facilitou bastante na minha aprendizagem, bem como acelerou o 

ganho de confiança entre o grupo de trabalho. 

 

O atual relatório apresentará uma caracterização sumária do local, a descrição 

dos objetivos de trabalho, tal como a principal apresentação das atividades por mim 

realizadas e quais os diferentes cargos por mim desempenhados. 

 

Assim sendo, este relatório inicialmente faz uma pequena apresentação ao 

município de Penafiel, após isso apresentará as atividades do parque desenvolvidas por 

todos os técnicos e colaboradores, objetivos de trabalho e a sua metodologia. Por fim 

apresentará também as tarefas realizadas diariamente bem como uma reflexão final de 

todo este percurso efetuado neste belíssimo lugar. 
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2. CARATERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

Penafiel é uma cidade portuguesa no distrito do Porto, 

região do Norte e sub-região do Tâmega e Sousa, com cerca 

de 18 950 habitantes. É sede de um município com 212,24 

km² de área e 72 265 habitantes, subdividido em 28 

freguesias.  

 O município é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, 

a leste por Marco de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste por Gondomar e 

Paredes. Fica também a 30 quilómetros da parte leste da cidade do Porto.  

A Quinta da Eira é uma instituição que pertence à empresa Casa das Arcadas da 

Boavista – Organização de Eventos Festivos Lda., situa-se no concelho de Penafiel, mais 

precisamente em Bustelo e apresenta uma área com 120 000 m2 (ver anexo 3). 

 

 

 

 

A Quinta da Eira foi uma Quinta herdada pelos seus atuais donos em 1995. 

inicialmente tratava-se de uma Quinta com uma casa em ruínas, que agora é composta 

com várias infraestruturas que permitem o alojamento de várias famílias e escolas que 

pretendam passar um bom momento no meio da natureza, pois os espaços de lazer 

foram distribuídos na Quinta de forma a não interferirem com o sossego tão 

caraterístico do campo, sendo este um espaço pensado e funcional onde tudo é 

agradável e animado. 

Tem uma componente estética de natureza organizada e também funções 

ecológicas, ao nível da conservação da fauna e flora local e regional como espaço de 

abrigo para diversas espécies de animais, tais como ovelhas, cabras, galinhas, coelhos, 

pavões, porcos, vacas, entre outros.  

Figura 1- Brasão do Concelho de Penafiel 

 

Figura 2- Logótipo Quinta da Eira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mega_e_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lousada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Paiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paredes
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2.1. Infraestruturas e Organização do Espaço 

 

No que se refere a infraestruturas a Quinta da Eira conta com um escritório 

totalmente equipado, que também serve de receção, visto que as visitas são apenas 

realizadas após marcação prévia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a locais para passar a noite, esta tem ao seu dispor duas camaratas pequenas 

(lotação máxima de 8 a 9 pessoas), uma camarata grande (lotação para 28 a 30 pessoas) 

e três suites (lotação máxima de 2 a 3 pessoas).  

  

Figura 3-Escritório da Quinta da Eira 

Figura 4- À esquerda camarata pequena; À direita camarata grande 

) 
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Relativamente à preparação de refeições, este local está munido de uma cozinha, 

uma cozinha de apoio e uma copa. Quanto a locais de refeição, esta possui um pavilhão, 

intitulado de Celeiro, com lotação para 240 pessoas e com um pavilhão mais pequeno, 

chamado de Salão de Vidro ou Refeitório. Caso seja de seu interesse comer nas zonas 

exteriores pode contar com várias zonas de piquenique com mesas de madeira, ou 

mesmo relvados, ou com um pátio onde podem ser facilmente aplicadas mesas para 

que essas refeições sejam do agrado do visitante. 

Por fim, e para um bom funcionamento das atividades, a Quinta possui várias 

infraestruturas de apoio, sendo estas três ateliers (o atelier de chocolate, atelier da 

ervanária e o atelier da padaria) e três pequenos armazéns (armazém do material da 

Quinta pedagógica, Camarim e armazém de Desportos Radicais) para que as atividades 

corram sem erros. 

 

  

Figura 5- À esquerda interior do Celeiro; À direita pátio exterior do celeiro 

Figura 6- À esquerda atelier do 
Chocolate; à direita atelier da 
Padaria; Em baixo atelier da 

Ervanária 
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2.2. Atividades 
 

A Quinta da Eira trabalha em vários setores empresariais, sendo estes casamentos, 

empresas, escolas e eventos. Dentro destes setores, existem vários grupos de 

atividades, como por exemplo o grupo de atividades aquáticas, o grupo de atividades 

educacionais ou a chamada quinta pedagógica e o grupo de atividades radicais. 

2.2.1.  Aquáticas 

Relativamente às atividades aquáticas, a Quinta da Eira possui um variado leque de 

oportunidades para que os visitantes tenham um dia em grande. Para isso, a Quinta 

conta com: 

 

 Ski aquático 

Quando uns fanáticos esquiadores da neve se divertiam durante o 

verão nos Alpes Franceses tiveram a ideia de tentar substituir a força da 

gravidade pela força do arrasto. A brincadeira teve tanto sucesso que no 

mesmo ano virou uma moda sofisticada. Na Quinta da Eira foi desenvolvida 

esta modalidade no seu Centro Náutico localizado no Marco de Canaveses. 

Para praticar o Ski Aquático são necessárias no mínimo duas pessoas, um 

monitor que conduz a lancha enquanto a outra é puxada por uma corda. É 

necessário manter o corpo em equilíbrio na água a partir de uma velocidade 

de 30 km/h, podendo atingir 80 Km/h. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

  

Figura 7-Ski Aquático 

) 
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 Wakeboard 

O wakeboard é um desporto aquático praticado com uma prancha 

idêntica à do snowboard, puxado por uma lancha. Foi inventado nos 

Estados Unidos e inicialmente praticava-se com uma prancha de surf com 

fixações. Surgiu como uma alternativa para os surfistas nos dias de 

poucas ondas. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 Batismo de Mergulho 

Mergulho é a prática de submergir utilizando uma botija que nos 

permite respirar de baixo de água. Esta atividade já era utilizada pelos nossos 

ancestrais para recuperação de objetos valiosos ou por exemplo como 

recurso a apoio a campanhas militares  

 Idade: Todas 

  

  

Figura 8- Wakeboard 

) 

Figura 9- Batismo de Mergulho( 
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 Passeio de Barco 

No Centro Náutico da Quinta da Eira existe a oportunidade de 

seguir a bordo da embarcação da quinta e conhecer os recantos mais 

bonitos da nossa região. Num passeio de barco tranquilo é possível ver a 

beleza natural de uma perspetiva diferente do que o rio Tâmega tem para 

oferecer. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boias Rápidas 

A grande velocidade, puxada pelo barco da quinta é fascinante a 

adrenalina que se sente. Aliando a diversão à segurança é possível 

proporcionar um momento de sensações fantásticas e inesquecíveis. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

  

Figura 11- Boias Rápidas 

Figura 10- Barco e mota de água com o Landinho e o Kiko, monitores de River 
Crew 
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 Kneeboard 

Com o Ski Aquático a ficar popular na década de cinquenta, 

aparece uma nova modalidade chamada Kneeboard. A vantagem do 

Kneeboard é que a contrário do Wakeboard e do Ski Aquático, esta é uma 

modalidade mais fácil de aprender, mas ao mesmo tempo é tão 

emocionante como as outras.  

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 Mota de Água 

A Mota de Água é um meio de transporte aquático utilizado para 

fins recreativos ou desportivos que surgiu em 1955 em Inglaterra. No 

Centro Náutico da Quinta da Eira existe a oportunidade de experimentar 

andar de mota de água com o devido equipamento de segurança. 

  Idade: 8 aos 17 anos 

 

  

Figura 12- Kneeboard 

Figura 13- Mota de Água 
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 Canoagem 

O caiaque é uma embarcação desportiva que é utilizada para lazer 

e competições. Este desporto compreende várias modalidades. Caiaque, 

significa "Barco de Caçador", que empregavam ossos de baleia, peles e 

tripas de focas para a construção dessa curiosa embarcação. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 Haka Jet Boat 

O "HAKA" é movido por um motor de 400 CV, utiliza um sistema de 

propulsão a jato Hamilton 212, expelindo cerca de 400 litros de água por 

segundo o que lhe confere umas prestações, nunca vistas na Europa. No 

Centro Náutico da Quinta da Eira é possível ter a oportunidade de 

experienciar a adrenalina no seu estado mais puro. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

  

Figura 14- Canoagem 

 

Figura 15- Haka Jet Boat 
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2.2.2.  Educacionais ou Quinta Pedagógica 

A vida no campo é hoje desconhecida para a maioria das crianças. A estes 

pequenos citadinos que julgam que o leite vem do pacte e o frango do supermercado, a 

Quinta Pedagógica mostra, pela forma mais divertida, qual a realidade, integrando-as 

na verdadeira vivência de um espaço rural.  

No que se refere às atividades presentes na Quinta Pedagógica, a quinta tem 

para oferecer : 

 Jogos de um minuto 

Os concorrentes têm de completar os dez jogos apresentados 

cada um dentro do tempo limite de um minuto. Os jogos foram criados a 

partir de objetos de uso diário, que requerem destreza, firmeza e 

velocidade. Eles aumentam progressivamente de dificuldade e será 

necessário nervo de aço para continuar e alcançar a vitória. Os 

concorrentes iniciam o jogo com três "vidas" e não conseguindo cumprir 

o desafio dentro do prazo estabelecido de um minuto serão eliminados. 

 Idade: Todas 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 16- Jogos de um minuto 
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 Noite Árabe 

A decoração vai trazer os exuberantes elementos típicos da 

cultura árabe que promete encantar os presentes. Para dar um toque 

especial ao evento o mistério e a sensualidade da cultura árabe serão 

representados através de alguns números da dança do ventre, que serão 

encenados durante a noite. 

 Idade: 8 aos 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 Peddy-Papper 

O Peddy-Papper é uma atividade pedestre de orientação para 

equipas que consiste num percurso em que estão associadas perguntas e 

desafios que irão determinar a passagem à parte seguinte do percurso. 

 Idade: Todas 

 

  

Figura 17- Salão de vidro com decoração para a noite Árabe 

 

 

Figura 18- Peddy-Papper 
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 Discoteca  

A Discoteca da Quinta da Eira está equipada ao mais alto nível 

para que possam demonstrar as suas melhores habilidades coreográficas.  

 Idade: Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintura de Vasos e Plantação 

Nesta atividade é ensinado como plantar uma planta e decorar o 

vaso em questão. No final da visita os participantes têm a oportunidade 

de levar a sua planta para as suas casas. 

 Idade: Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20- Vasos da Atividade Pintura e Plantação 

Figura 19- Foto na discoteca 
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 Horta e Espantalho 

A Horta Pedagógica é um local que torna possível às crianças, 

mediante utilização de ferramentas à sua escala, semearem legumes da 

época enquanto um animado monitor explica as vantagens da agricultura 

biológica. Após esta árdua tarefa a atividade continua com a construção 

um espantalho para assim proteger as nossas sementes. 

 Idade: Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caça ao Tesouro 

Na idade média, num Mosteiro Beneditino foi escondido um 

enorme tesouro, cuja guarda foi entregue aos monges que lá habitavam. 

Para proteger o seu segredo, conceberam um conjunto de enigmas que 

segundo a profecia será descoberto 459 anos depois, por uma criança que 

visite o local. As pistas desta caça ao tesouro são ajustáveis de acordo 

com a idade dos participantes. 

 Idade: Todas 

 

 

  

Figura 21- Horta e Espantalho 

Figura 22- Caça ao Tesouro 
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 Atelier do Chá 

As infusões de chás já eram utlizadas pelos nossos antepassados, 

com a intenção de curar doenças e revitalizar o corpo. Ao acordar, depois 

do almoço ou antes de dormir, os chás são bebidas que fazem parte da 

rotina de muitas pessoas. Na Quinta da Eira é possível aprender sobre os 

benefícios e todas as diferenças dos chás num workshop prático. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrico de Sacos de Cheiro 

Nesta atividade é possível aprender que, através de ervas 

aromáticas, podemos construir um belo e aromático saco de cheiro. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

  

Figura 23- Atelier do Chá 

Figura 24- Sacos de Cheiro 
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 Ciência na Quinta  

Vem acompanhar o cientista maluco na descoberta de fatos 

interessantes na natureza. Aprender a medir a idade de uma árvore, 

prever a chuva, identificar os ovos que não estão em condições de serem 

consumidos ou saber a idade de um cavalo pelos dentes são algumas das 

coisas que é possível aprender na Quinta da Eira. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terra dos Índios 

O Pena de Peru é um índio da tribo Comanche que migrou da 

estepe americana para as terras de Bustelo. Visitar o seu acampamento 

torna-se um momento alto para os pequenos caras pálidas. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

  

Figura 25- Ciência na Quinta 

 

Figura 26- Terra dos Índios 
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 Passeio de Trator 

A bordo das luxuosas carruagens do Eira Express, dirigidas pelo 

animado Zé Tratorista, é possível explorar a quinta e os seus habitantes, 

conhecendo assim todos os recantos e desvendar os sues segredos. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 Passeio de Pónei 

Os póneis da raça Shetland, Escócia, são os póneis mais pequenos 

do mundo, todavia não se iluda com o seu tamanho reduzido, pois 

possuem a força de um cavalo. Para as crianças o passeio faz parte da 

aventura que no futuro pode produzir resultados. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27- Passeio de Trator 

) 

Figura 28-Pónei "Caramelo" 
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 Visita à aldeia dos Animais 

Na Aldeia dos Animais ficará a conhecer as várias espécies de 

animais que a quinta tem para mostrar como por exemplo ovelhas, 

cabras, vacas, póneis, coelhos, galinhas, patos, trutas, gansos, cisnes, 

entre outros.  

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrico de velas 

Nesta atividade é possível aprender como é importante reciclar 

objetos usados e através deles criarmos novas ideias, como por exemplo 

uma vela única, com base no que a natureza tem para nos oferecer. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29-Boi da Quinta 

Figura 30- Velas em casca de Bolota 
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 Fabrico de Perfumes 

No Jardim de Ervas Aromáticas é possível encontrar variados 

aromas provenientes de plantas como o limonete, jasmim, alecrim ou 

mesmo da alfazema. Através destes aromas e de algumas técnicas 

artesanais é elaborado um perfume que ficará de recordação para os 

visitantes levarem para suas casas.  

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrico de Sabonetes 

A Quinta da Eira consegue explicar a forma mais fácil e divertida 

de como criar sabonetes, dando ainda a escolher o aroma e a cor.  

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

  

Figura 31-Fabrico de Perfumes 

Figura 32- Fabrico de Sabonetes 
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 Fabrico de Pizzas 

Muitas pessoas têm a ideia errada de que a Pizza é um produto de 

origem Italiana. Na realidade, a história da pizza começou com os 

egípcios. Com o “chefe Luigi” tem a possibilidade de aprender a famosa 

receita das Mini-Pizzas italianas e prová-la de seguida. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 Atelier de Chocolate 

Neste atelier, os participantes poderão conhecer a carismática 

chocolateira que subitamente aparece no ecrã da Chocolataria. Em 

conjunto com a “Sra. Brigadeiro”, esta animada equipa irá ensinar aos 

nossos participantes todos os segredos relativos ao chocolate e seus 

derivados, que lhes irá permitir, logo de seguida, criar pequenos 

brigadeiros, que no final poderão provar. 

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

  

Figura 33- Fabrico de Pizzas 

 

Figura 34- Brigadeiros feitos no Atelier de Chocolate 
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 Pão e compotas 

Pão é um alimento elaborado com farinha, geralmente de trigo ou 

outro cereal, água e sal, formando uma massa com uma consistência 

elástica que permite dar-lhe várias formas. No que se refere às compotas 

da Quinta da Eira, estas são doces um ótimo acompanhamento como 

pão, pois são compotas completamente artesanais, feitas com frutas 

provenientes das árvores deste magnifico lugar.  

 Idade: 6 aos 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 Piscina 

A Quinta da Eira está equipada com duas piscinas, uma para os 

grandes nadadores e outra para os iniciantes. Caso o objetivo seja 

apanhar uns belos raios de sol, existem espreguiçadeiras e enormes 

relvados junto às piscinas para poder esticar a sua toalha e relaxar ao som 

da natureza. 

 

  

Figura 35- Pão 

 

Figura 36- Piscina QE 
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2.2.3. Atividades Radicais 

Por fim, este lugar consegue proporcionar aos seus visitantes um nível de 

adrenalina extremo, graças às suas atividades radicais, sendo estas: 

 

 Escalada 

A escalada é um desafio bastante completo, onde se trabalha o 

corpo e a mente, com diversos níveis de exigência, o praticante amplia os 

seus desafios, vence o medo e amplia os seus limites. Conscientes dessa 

apetência e dos diversos graus requeridos, a Quinta da Eira muniu uma 

parede de escalada com diferentes graus de dificuldade, possibilitando 

assim todos os seus visitantes a experienciar tal aventura. 

 Idade: 8 aos17 anos 

  

Figura 37- Equipando o capacete para a Atividade de Escalada 

(Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 
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 Arborismo e Mini-Arborismo 

O arborismo, também chamado de arvorismo, é uma atividade 

que proporciona a observação da natureza a grande altura entre as copas 

de árvores, permitindo passar de uma para outra, mediante a utilização 

de diversas e divertidas pontes bem como ainda pela utilização de 

técnicas verticais, como a tirolesa e o rappel. Na Quinta da Eira existe 

também o Mini-Arborismo, para as crianças mais pequenas que exige um 

grau de dificuldade menor que o Arborismo propriamente dito. 

 Idade: 8 aos17 anos 

 

  
Figura 38- Equipando um participante de Arborismo 

(Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 
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 Slide 

O Slide é, originariamente, uma técnica militar que consiste em 

unir um ponto de cota superior a um ponto de cota inferior, através de 

um cabo de aço pelo qual se desce com o auxílio de uma roldana. É um 

desporto sem qualquer exigência, que não seja a de uma boa dose de 

coragem e o gosto pelas sensações fortes. Na Quinta da Eira, o slide tem 

uma extensão de 350 metros, iniciando-se com um salto de uma torre 

colocada em ponto íngreme, permitindo-lhe atingir uma velocidade 

incrível, gerando emoções fortes que vão durar muito tempo. 

 Idade: 8 aos17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 39- Slide 

(Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 
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 Espeleologia 

Iniciando esta aventura na chamada Gruta do Mineiro, com a 

descensão de um poço que conduz a uma velha mina de água, toda ela 

esculpida na pedra. Munido de todo o equipamento de proteção 

individual necessário, combatendo fobias num desafio ímpar, podendo 

esta atividade ser realizada por qualquer pessoa independentemente da 

sua idade. Esta atividade tem um comprimento de cerca de 100 metros a 

8 metros de profundidade. 

 Idade: 8 aos17 anos 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40- Atividade de Espeleologia 

(Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 
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 Tiro ao Alvo 

A atividade de tiro nas suas categorias de tiro com arco, 

zarabatana, besta e tiro de pressão de ar são atividades que 

proporcionam momentos de alguma calma e concentração. O principal 

objetivo desta atividade, que requer alguma concentração e habilidade, 

é acertar no alvo. A Quinta da Eira dispõe de um espaço devidamente 

concebido para o efeito e preparado para crianças e adultos. 

 Idade: 8 aos17 anos 

 

 

 

 

 Paintball 

Muitos, são os campos de paintball, dispersos de norte a sul do 

país, razão pela qual, a Quinta da Eira, pretendendo inovar, construiu um 

espaço verdadeiramente capaz de satisfazer os mais exigentes. 

 Idade: 8 aos17 anos 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42- Tiro ao Alvo 

(Fonte: http://www.quintadaeira.com/Atividades/Tiro-ao-Alvo) 
Figura 41-Tiro ao alvo 

(Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 

Figura 43-Paintball 

 (Fonte: Pessoa responsável pela Multimédia na Quinta da Eira) 

http://www.quintadaeira.com/Atividades/Tiro-ao-Alvo
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3. OBJETIVOS DE ESTÁGIO 

 

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

objetivos que foram descriminados pelo supervisor de estágio no plano de estágio. 

Entretanto foram-me colocadas mais metas e tarefas a cumprir ao longo do estágio que 

não foram estabelecidas inicialmente. 

Dito isto, como objetivo geral participar em ações de formação na categoria de 

suporte básico de vida, cordas e logística operacional, sendo que a primeira não se 

chegou a realizar por falta de meios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente auxiliar os responsáveis da área no planeamento e organização de 

atividades de montanha, pondo em prática normas e regras de segurança assimiladas 

ao longo destes últimos dois anos, coisas estas que foram realizadas com bastante 

sucesso.  

  

Figura 44-- Fundação Benjamim Dias Costa, na qual fui monitor 
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No que se refere ao apoio na gestão, supervisão e coordenação de recursos 

humanos também foi realizado com sucesso, pondoq em prática o grau de 

responsabilidade e a capacidade de enfrentar novos desafios, tentando ser assim, um 

exemplo para todos os outros. 

Entrando já nos objetivos específicos, em determinada altura iria acompanhar e 

percorrer circuitos de arborismo, escalada, slide e espeleologia bem como paintball e 

tiro ao alvo, garantindo e acautelando a sua conservação e segurança que, a meu ver, 

foi concretizado com grande distinção, pois a um determinado ponto já realizara 

funções como monitor e não como estagiário em formação. 

Por fim, e após a conclusão dos tópicos acima mencionados, tinha como objetivo 

contribuir e ajudar na realização de outras atividades da empresa nomeadamente do 

setor pedagógico, eventos e campos de férias. 

  

Figura 45- Monitor do Conservatório de Música do Porto, no qual fui monitor 
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4. METODOLOGIA 
 

Este estágio começou com a apresentação da Quinta da Eira, dando assim a 

conhecer os vários setores de atividade a que esta se dedica e a que instituição ela 

pertence, bem como os colaboradores que nela estão envolvidos. A tarefa seguinte foi 

debruçada na aprendizagem e no conhecimento de como coordenar uma atividade na 

Quinta, principalmente nas atividades de slide, arborismo, mini-arborismo, escalada, 

espeleologia, paintball e tiro ao alvo. Já na parte final de estágio foi possível coordenar 

atividades com os colaboradores da instituição e quando a confiança se tornou fiável, 

coordenação das atividades como monitor. 

Coloquei em prática variados conhecimentos adquiridos durante dois anos intensos, 

em 750 horas fantásticas e fabulosas de tempo de estágio. 

 

  

Figura 46- De vermelho alguns dos elementos da equipa "Extreme" 
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4.1. Dia a Dia na Quinta da Eira 
 

O Dia a Dia na Quinta da Eira começa as 08:30 horas da manhã, e já com pequeno 

almoço tomado era feita a picagem ao serviço. De seguida eram dadas as várias tarefas 

a realizar naquele mesmo dia. Em dias normais de atividades, o dia começava com a 

montagem do espetáculo “A Magia Acontece”, no qual a minha função era 

maioritariamente o transporte de equipamento, disfarces, equipamento de som e 

montagem do sistema de som em conjunto com o responsável de multimédia. Quando 

os visitantes chegavam à quinta, por volta das 10:00 horas, dávamos então inicio ao 

espetáculo de boas vindas à quinta. Feito o espetáculo os visitantes eram encaminhados 

pelo monitor ao sitio de refeição dos mesmo para que fosse feito o reforço alimentar da 

manhã. Já com o lanche da manhã tomado, as atividades iniciavam por volta das 11:00 

horas da manhã finalizando por volta das 12:30 horas, pausa esta feita para o almoço. 

Já de café tomado, as atividades iniciavam novamente por volta da 13:30 horas até à 

hora do espetáculo de despedida que era habitualmente as 17:00 horas.  

Feita a despedida das escolas, era feita uma reunião no escritório era dado 

conhecimento aos monitores e colaboradores da quinta a avaliação final dos visitantes 

desse mesmo dia. Por fim eram dadas as instruções para as atividades do dia seguinte. 

  

Figura 47- Formação "Jangada" realizada pelo Kiko (na mota de água) com os 
participantes de canoagem 
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4.1.1. O Meu Dia Na Quinta 

Com o passar do tempo, as responsabilidades como estagiário foram 

aumentando, atingindo o seu auge na primeira e segunda semana do campo de 

férias da QE’19, onde fui posto como responsável das atividades de montanha 

durante esse mesmo período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando então assim o meu dia a dia na Quinta da Eira, este começava por 

volta das 8:30 horas da manhã, com a preparação do material para as atividades de 

escalada, arborismo, slide, espeleologia, tiro ao alvo e paintball que iriam decorrer 

durante esse mesmo dia. Perto das 09:00 horas, a minha equipa EXTREME ficava 

completa com a chegada de dois elementos pertencentes aos bombeiros sapadores 

do Porto. Depois da chegada desses mesmos dois elementos, como equipa 

efetuávamos a deslocação até ao local de cada atividade e consequentemente a 

montagem das mesmas. Efetuada então a montagem e verificação das atividades e 

enquanto esperávamos o inicio das atividades íamos comer o reforço da manhã à 

cozinha e ao mesmo tempo que isso acontecia eram distribuídas as 

responsabilidades do dia para cada monitor EXTREME. 

  

Figura 48-Lançamento da torre efetuado por mim 
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Por volta das 10:30 horas as atividades eram iniciadas onde, por norma, eu me 

encontrava no lançamento de slide, na receção da atividade de espeleologia durante 

a manhã e à tarde no topo da parede de escalada auxiliando assim a subida dos 

participantes na mesma e fazendo também a transição da escalada para o 

arborismo. Por fim e antes do reforço da tarde, era realizado em conjunto com os 

outros dois monitores o tiro ao alvo (que incluía tiro ao arco, besta e tiro de pressão 

de ar). Para finalizar o plano diário das atividades de montanha era realizado o jogo 

de paintball. Finalizadas as atividades, era então realizada a manutenção e 

arrumação do material utilizado nas atividades acima referidas. Assim que essas 

tarefas eram finalizadas, por volta das 18:00 horas, a equipa EXTREME era 

dispensada do trabalho, ficando apenas eu pela área da Quinta para no caso de 

haver alguma emergência eu ser o primeiro a atuar. 

 

 

  

Figura 49- Fotografia tirada durante o decorrer da segunda semana do campo de 
férias da QE'19 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Inicialmente, o estágio foi realizado com base no acompanhamento e auxilio aos 

monitores e colaboradores da Quinta, para que houvesse uma melhor integração e 

adaptação ao modo de funcionamento da mesma. Em conjunto com o monitor da 

atividade, era preparada a atividade realizando uma manutenção prévia aos 

equipamentos que de seguida iriam ser utilizados na atividade. 

Depois da integração e adaptação nas instalações, e depois de dominar toda a 

informação acerca da Quinta comecei, inicialmente, por monitorizar pequenas 

atividades, como por exemplo o atelier de sacos de cheiro, passando rapidamente para 

a monitorização de atividades mais complexas como a espeleologia, mini-arborismo e 

slide. Ainda longe da reta final do estágio, comecei a monitorizar grupos na integra, 

acompanhando-os em toda a sua estadia na Quinta da Eira, bem como no decorrer de 

todas as atividades, alcançando assim um objetivo que me trouxe para este lugar 

magnifico. 

Já no final desta caminhada, e fruto do meu esforço, fui posto como responsável das 

atividades de montanha durante os campos de férias, coordenando assim o decorrer 

das atividades radicais terrestres e tomando algumas decisões, que por vezes eram 

cruciais para que toda a gente obtivesse o mesmo proveito da atividade em questão. 

Abaixo encontra-se a “tabela 1” que faz a divisão das horas pelos setores em que eu 

participei. 

Tabela 1- - Divisão de horas pelos vários setores da Quinta da Eira 

   

Divisão De Horas Pelos Vários Setores Da QE 

Atividade Nº de Horas População alvo 

Atividades Radicais terrestres (escalada, 
arborismo, mini-arborismo, slide, 

espeleologia, tiro ao alvo e paintball) 

 
318 Horas 

 
Crianças/ Jovens/ Adultos 

Atividades Radicais aquáticas (Boia rápida, 
mota de água e canoagem) 

 
48 Horas 

 
Crianças/ Jovens/ Adultos 

Atividades Educacionais ou Quinta 
Pedagógica 

 
184 Horas 

 
Crianças/ Jovens 

Limpeza e Manutenção 184 Horas ------------------------------------- 

Serviço de Receção 16 Horas ------------------------------------- 



Página 33 de 67 
 

6. TAREFAS REALIZADAS DIARIAMENTE 
 

6.1. Mês de Abril 
 

De seguida irei apresentar uma pequena tabela referente às atividades realizadas 

diariamente durante o mês de abril, bem como a distribuição das respetivas horas. 

Tabela 2-Horas e Tarefas realizadas durante o mês de Abril 

Dia Nº de 

Horas 

Tarefas Realizadas 

 

1 

 

8H 

Visita ao parque, para conhecer o espaço e 

os trabalhadores; Planificação dos dias de estágio. 

 

2 

 

8H 

Manutenção e limpeza da Quinta; Começo do projeto de 

atividades propostas para o Campo de Férias; Pesquisa de 

materiais para complementar o armazém de desportos radicais. 

 

 

3 

 

 

8H 

Organização do armazém de desportos radicais, começo do 

inventário dos materiais presentes no armazém. Organização dos 

kits de primeiros socorros, bem como realização de uma lista de 

coisas em falta nos mesmos. 

 

4 

 

8H 

Verificação dos capacetes, organização dos coletes de paintball e 

ajuste da mira telescópica das armas de pressão de ar. 

 

5 

 

8H 

Arrumação do material de desportos radicais, bem como de 

peças de roupa no Camarim. Pesquisa de material necessário 

para manutenção de material de desportos radicais. 

 

6 

 

8H 

Auxilio nas atividades do Mini-arborismo e Slide, Terrados Índios 

e também na festa de aniversário que decorreu na quinta. 

 

8 

 

8H 

Limpeza e arrumação de material utilizado no dia de atividades; 

Manutenção e limpeza da quinta; Elaboração de um plano de 

trabalho semanal. 

 

9 

 

8H 

Acompanhamento e auxilio nas atividades da Quinta Pedagógica. 
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10 

 

8H 

Limpeza do armamento de paintball ;Limpeza e manutenção da 

Quinta. 

11 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

12 

 

8H 

Participação nas atividades da Quinta Pedagógica, 

nomeadamente na receção e na caça aos ovos da Páscoa; 

Realização da atividade de peddy-papper e slide. 

13 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

15 

 

8H 

Acompanhamento das escolas nas atividades , sendo estas 

Receção, Padaria, Chocolataria e Ervanária. 

16 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

17 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

18 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

19 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

20 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

22 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

23 

 

8H 

Ajuda no departamento dos casamentos na montagem das 

mesas para os casamentos do fim de semana seguinte. 

 

24 

 

8H 

Arrumação dos armazéns e ajuda na decoração do refeitório para 

a festa de aniversário do dia seguinte. 

 

25 

 

8H 

Auxilio na montagem das mesas para ao aniversário; Realização 

do mini-arborismo e da atividade do atelier da padaria 

26 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

27 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

29 

 

8H 

Organização do armazém de desportos radicais; Ida à florista, 

oficina do Ferreiro e Quinta de Segade. 

 

30 

 

8H 

Viagem até Bragança para carregamento e transporte dos 

insufláveis adquiridos pela Quinta. 
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6.2. Mês de Maio 
 

De seguida irei apresentar uma pequena tabela referente às atividades realizadas 

diariamente durante o mês de maio, bem como a distribuição das respetivas horas. 

Tabela 3-Horas e Tarefas realizadas durante o mês de Maio 

Dia Nº de Horas Tarefas Realizadas 

 

1 

 

8H 

Viagem até Marco de Canaveses buscar material do rio 

(coletes); Organização dos coletes no armazém de deportos 

radicais; Montagem e desmontagem do insuflável; Realização 

do plano de trabalho para a semana seguinte. 

 

2 

 

8H 

Acompanhamento das entrevistas para o cargo de 

Multimédia na Quinta; Pesquisa de material para o 

armamento dos desportos radicais. 

3 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

6 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

7 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

8 

 

8H 

Auxilio na montagem das prateleiras do armazém 

pedagógico; Ida ao veterinário com a Pastor Alemão da 

Quinta, Clyde. 

 

9 

 

8H 

Auxilio na arrumação do armazém pedagógico, tenda dos 

índios e lojinha. 

 

10 

 

8H 

Preparação da Estreia do novo Espetáculo de abertura da 

Quinta, “A magia Acontece”. 

 

11 

 

8H 

Preparação da Estreia do novo Espetáculo de abertura da 

Quinta, “A magia Acontece”. 

 

13 

 

8H 

Montagem do novo espetáculo do Tico, ajuda na montagem 

e desmontagem das atividades de dia, bem como 

responsável do insuflável aquático. 

14 8H Limpeza e manutenção da quinta. 

 

15 

 

8H 

Realização do arborismo. Ida às compras de material para a 

manutenção do mesmo. 
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16 

 

8H 

Montagem do Cenário do novo espetáculo do Tico e Mimi; 

Acompanhamento do trabalho do Ferreiro no Slide. Ida a 

Gondomar comprar material para slide. 

 

17 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

20 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

 

21 

 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico. Coordenação do 

espetáculo “A magia acontece”; Manutenção do arborismo; 

Retificação da máquina de fumo, máquina de neve e panos 

“Parabéns Mimi ” do espetáculo do Tico. 

 

22 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

23 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

24 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

25 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

26 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico; Manutenção do 

arborismo. 

 

27 

 

8H 

Manutenção do arborismo; Organização das caixas de 

ferramentas para manutenção das armas de paintball e 

equipamentos dos desportos radicais. 

 

28 

 

8H 

Verificação e supervisão do trabalho da nova parede de 

escalada. Ajuda na Montagem do espetáculo do Tico e Mimi. 

 

29 

 

8H 

Organização do material necessário para a realização do 

mini-arborismo. 

 

30 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico e Mimi; Monitor na 

atividade de mini-arborismo. 
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31 

 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico e Mimi; Monitor na 

atividade do pónei; Auxilio, durante a tarde, nas atividades 

dos póneis; desmontagem do cenário; DJ na atividade 

noturna “discoteca”. 
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6.3.  Mês de Junho 
 

De seguida irei apresentar uma pequena tabela referente às atividades realizadas 

diariamente durante o mês de maio, bem como a distribuição das respetivas horas. 

Tabela 4- Horas e Tarefas realizadas durante o mês de Junho 

Dia Nº de Horas Tarefas Realizadas 

 

3 

 

8H 

Montagem do espetáculo do Tico e Mimi; Acompanhamento 

e monitorização da escalada, mini-arborismo e slide. 

 

4 

 

 

8H 

Monitor na escalada, tiro ao alvo, mini-arborismo e discoteca 

bem como monitor responsável da escola durante a sua 

estadia na Quinta. 

 

 

5 

 

 

8H 

Madrugada passada na quinta das Essências com as crianças 

por ser monitor de grupo. Montagem do espetáculo do Tico e 

Mimi; Passeio de trator, karaoke, auxilio nas atividades do 

slide (travão de slide); arrumação da atividade de tiro ao alvo 

e do insuflável. 

 

6 

 

8H 

Montagem e desmontagem do espetáculo do Tico e Mimi. 

Monitor na atividade de mini-arborismo durante o corrente 

dia; Arrumação do material utilizado na mesma. 

7 8H Auxilio na montagem do casamento da Quinta de Segade e 

Quinta da Eira. 

8 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

10 

 

8H 

Monitorização das atividades de escalada, arborismo, slide, 

mini-arborismo e espeleologia. 

 

11 

 

8H 

Monitorização das atividades de escalada, arborismo, slide e 

espeleologia; DJ na discoteca da Quinta da Eira. 

 

12 

 

8H 

Monitorização das atividades de escalada, arborismo, slide, 

mini-arborismo, paintball e espeleologia; DJ na discoteca da 

Quinta da Eira. 

 

13 

 

8H 

Montagem e desmontagem do espetáculo do Tico e Mimi; 

Acompanhamento do inicio do slide; Ida para Marco de 
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Canaveses como monitor de rio, responsável pelo passeio de 

boia. 

14 8H Monitorização da atividade de mini-arborismo. 

 

16 

 

8H 

 

Monitorização das atividades de escalada, arborismo, mini-

arborismo, espeleologia, slide, tiro ao alvo e paintball; 

Monitorização da atividade noturna intitulada de “jogo da 

lanterna” e DJ na discoteca da Quinta da Eira; Monitor de rio 

na atividade de canoagem realizada em Marco de Canaveses. 

 

 

17 

 

8H 

 

18 

 

8H 

19 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

20 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

21 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

22 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

24 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

25 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

26 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

27 8H Auxílio nas atividades da Quinta Pedagógica. 

28 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

29 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 
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6.4. Mês de Julho 
 

De seguida irei apresentar uma pequena tabela referente às atividades realizadas 

diariamente durante o mês de maio, bem como a distribuição das respetivas horas. 

Tabela 5- Horas e Tarefas realizadas durante o mês de Julho 

Dia Nº de Horas Tarefas Realizadas 

1 8H Monitor da Fundação Benjamim Dias Costa nas atividades de 

tiro ao alvo, escalada, arborismo, slide, espeleologia, jogos 

tradicionais, piscina( jogos de água), peddy-papper, 

insufláveis, workshops, jogos de um minuto, terra dos Índios, 

passeio de trator e visita à aldeia dos animais, noite Árabe, 

jogo da lanterna, discoteca e cinema. 

2 8H 

 

3 

 

8H 

4 8H 

5 8H 

6 8H Limpeza e manutenção da Quinta. 

 

8 

 

8H 

Monitor do Conservatório de Música do Porto nas atividades 

de tiro ao alvo, escalada, arborismo, slide, espeleologia, 

Water Color War, piscina, peddy-papper, karaoke, passeio de 

trator. visita à aldeia dos animais, noite Árabe, canoagem, 

boias rápidas e mota de água. 

9 8H 

 

10 

 

8H 

 

11 

 

8H 

Monitor de rio nas atividades de mota de água, boia e 

canoagem realizadas em Marco de Canaveses. 

12 8H Monitor de rio nas atividades de mota de água, boia e 

canoagem realizadas em Marco de Canaveses. 

13 8H Monitor de rio nas atividades de mota de água, boia e 

canoagem realizadas em Marco de Canaveses. 

 

14 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 

 

15 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 
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16 

 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 

 

17 

 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 

 

18 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 

 

19 

 

8H 

Monitorização das atividades de slide, espeleologia, escalada 

arborismo, mini-arborismo, tiro ao alvo e paintball; Auxilio 

nas atividades noturnas do campo de férias. 
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7. REFLEXÃO FINAL 
 

Este período de tempo de 750 horas de estágio foi um desafio que eu recebi de 

braços abertos. Houve momentos menos bons, mas também houve momentos únicos 

incríveis e maravilhosos, e estes são aqueles que irão prevalecer com o passar do tempo 

e foram estes que tornaram esta experiência tão gratificante tanto a nível profissional 

como pessoal. 

Foi me possível pôr em prática todo o conteúdo adquirido nestes últimos e 

atribulados dois anos, e também, muito rapidamente pude chamar à Quinta da Eira, 

“segunda casa”, por ser tão acolhedora, amável, inovadora e deslumbrante. 

Alem do conhecimento que eu já possuía, foi me possível experimentar todos os 

departamentos que este lugar possui, e assim sentir na própria pele o quão é importante 

o trabalho de cada colaborador da Quinta, desde o departamento de manutenção até 

ao departamento de logística. 

Não só aqui consegui aplicar o meu extenso conhecimento como consegui 

aprender variadas e determinadas tarefas, onde o espirito de entreajuda e 

camaradagem prevaleceu em todos os momentos desta caminhada. 

Já perto do final desta jornada, o à vontade para trabalhar em qualquer atividade 

era notório, demonstrando sempre a máxima atenção, segurança e boa disposição, 

sendo recompensado mais tarde com o cargo de responsável das atividades radicais 

terrestres durante as duas semanas de campos de férias. 

Das coisas mais importantes que me levaram a realizar e concluir o estágio 

curricular com sucesso foram as unidades curriculares do curso, pois revelaram-se muito 

importantes para a execução de todas as tarefas. Sem pôr de parte nenhuma delas, 

houve algumas que se demonstraram cruciais, tais como: Manobras com cordas, 

Escalada, Canoagem e Prevenção e gestão de riscos. Para além dos conhecimentos já 

adquiridos na frequência das unidades curriculares, o estágio levou-me a adquirir 

conhecimentos na área da comunicação e ajudou-me a reforçar a minha confiança, visto 

que estes eram pontos negativos a meu favor, pois a vergonha de falar com os visitantes 

era alguma e o medo de falhar ou desiludir a entidade que me acolhera era enorme. 

(Ver anexo 2 e anexo 4) 
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Considero-me realizado com este estágio pois consegui realizá-lo com todo o 

sucesso e determinação, obtendo assim um nível de experiência neste ramo enorme. 

Sinto também que posso sair de cabeça erguida e com bastante orgulho naquilo que fiz 

na Quinta da Eira, pois sei que irei ser lembrado sempre pelas melhores razões e como 

um excelente profissional. 

Para finalizar, recomendo vivamente esta instituição para assuntos relacionados 

com o lazer ou educação, quer seja para uma simples visita, quer seja como uma 

instituição acolhedora de futuros estagiários, pois o meio envolvente em que esta se 

encontra é das coisas mais espetaculares para se viver e sem duvida que as pessoas que 

nele habitam são extremamente prestativas e acolhedoras. 

  

Figura 50- STAFF equipa de coordenação da primeira semana dos campos de férias 
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colaboradores por mim. 
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CONVENÇÃO DE ESTÁGIO 
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APRECIAÇÃO GLOBAL 
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MAPA QUINTA DA EIRA 
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CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
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Anexo 5 
 

 

 

 

EXEMPLO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO 
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