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Introdução 

 

Este documento surge no âmbito do curso CTeSP de Desportos de Montanha do 

Instituto Politécnico da Guarda, e tem por base o relato do meu estágio curricular que foi 

realizado na empresa de animação e aventura Animactiva, SA. Com sede na Covilhã, o 

seu principal mercado incide principalmente no distrito Castelo Branco e Guarda, mas, 

abrange todo o país. 

Optei por esta instituição pela sua atividade e pelo dinamismo que verifiquei na 

oferta aos seus clientes, com principal foco na animação, mas realizando também 

atividades de paintball, pedestrianismo e aventura. A sua localização também foi 

importante na minha escolha já que se situa na minha zona de residência. Outro fator 

importante, pois é que sou apaixonado pela beleza que a nossa região nos oferece. 

Acredito que a zona centro de Portugal tem todas as condições para poder oferecer 

vantagens únicas para os amantes da natureza. 

O estágio foi realizado em conjunto com o meu colega de turma, Gonçalo. No 

início do estágio, tivemos uma introdução à realidade da empresa com os dois 

representantes, sobre a forma de trabalho e monitorização na realização dos eventos. Foi 

uma adaptação bastante simples e rápida, exercendo na prática de formas de ganhar 

experiência como monitores, tendo em conta que o mercado e área seja muito virado para 

crianças dos 5 aos 15 anos de idade. 

Neste relatório serão abordadas todas as atividades que foram realizadas durante 

o estágio, toda a caracterização e especialização da empresa na área envolvida, bem como 

toda a participação em eventos dentro e fora da região. 

Terei como objetivos a apresentação da importância deste estágio, e o quão 

enriquecedor foi na minha futura vida profissional, na área que procuro e ambiciono 

exercer, de forma ganhar a minha autonomia e experiência no mundo do trabalho. 
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Caracterização e Enquadramento do local do estágio 

 

O estágio curricular do 2º semestre do 2º ano do curso de Desportos de Montanha 

foi realizado na empresa de animação e aventura, Animactiva, SA. Sediada na cidade da 

Covilhã a empresa já existe desde 2007, e tem como principal foco os eventos e animação 

em torno das crianças de todas as idades. Com grande sucesso e vasta experiência em 

várias áreas, é uma instituição bastante conhecida no distrito e na cidade havendo apenas 

mais uma organização que tenta abranger a mesma área, mas que foi fundada muito 

recentemente e não tem a mesma procura.  

A instituição é constituída pelo sr. Presidente, Paulo Bidarra, o diretor de 

operações, Samuel Pires e um estagiário profissional Miguel Jesus.  

A empresa possui uma parceria com um conhecido da área de desportos de 

montanha, Nuno Adriano, fundador da empresa Adriventura. A parceria consiste em 

eventos de montanha, (passeios pedestres, escalada, rotas gastronómicas), serem 

realizadas com apoio do próprio Nuno Adriano, na organização e realização das 

atividades. 

 

 

 

Fig.1 Logotipo da empresa 

 

A empresa foi premiada também com o celo de “Garantia de Qualidade” o que 

demonstra bem o seu valor no mercado.  

 

 

 

 

Fig.2 – imagem de marca “Garantia de Qualidade” 
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A instituição é constituída por um Parque temático que é a sua sede e uma arena 

interior de LaserTag que é considerada a maior da Península Ibérica, ambos situados na 

Covilhã, atrás do chinês em frente do Hospital. As figuras seguintes representam o parque 

temático da empresa, com uma vista geral de dois eventos a ser realizados ao mesmo 

tempo e a parede de escalada de interior utilizada em festas de aniversário radicais. 

 

Fig.3 - Vista geral do Parque temático “Pavilhão Multiusos” (fonte Animactiva) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.4 – Foto do fundo do parque com o campo de futebol e parede de escalada 

 (fonte Animactiva) 

 

~ 
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No parque são realizados eventos como festas de aniversário com animação, 

paintball e até mesmo jantares e palestras de empresas tendo em conta as grandes 

dimensões do espaço, sendo, portanto, um pavilhão multiusos.  

Na arena de Lasertag, são feitas partidas de até 12 pessoas ao mesmo tempo, com 

diferentes modos de jogo em que são jogadas partidas 6 contra 6, espaço grande afluência 

de pessoas pela sua qualidade e autenticidade pois é o único espaço para a prática deste 

desporto. 

A instituição tem como base estes dois espaços (pavilhões), onde são realizadas 

todas as atividades de interior. Na arena de LaserTag, existe uma idade mínima 

estabelecida nos 10 anos por segurança dos mesmo e por grau de dificuldade.  

 

 

 

 

 

Fig.5 - Arena de LaserTag (fonte Animactiva) 

 

Neste jogo os participantes utilizam coletes fotossensíveis e tentam marcar pontos 

disparando um dispositivo de infravermelhos. Oferecendo aos seus utilizadores uma 

experiência única na região, e ainda pouco difundida em Portugal. Pela sua simplicidade 

e segurança é um jogo adequado para pessoas de todas as idades. Os objetivos de jogo 

são eliminar adversários, conquistar zonas ou proteger zonas, entre outros. 
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Falando novamente do KidsPark (parque temático), a empresa possuí um plano 

de eventos para os clientes, juntamente com um preçário para as diferentes festas, como 

se pode ver a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fig.6 - Festas de aniversário – serviços                                    Fig.7 - Lanches e horários 

            (fonte Animactiva)                                                                (fonte Animactiva) 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

     Fig.8 - Convite de aniversário                Fig.9 - Férias da Páscoa 

             (fonte Animactiva)                                                                (fonte Animactiva) 
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Objetivos do Estágio  

 

Este estágio tem como objetivo, introduzir-nos no mundo do trabalho 

proporcionando a transição de um ambiente escolar para um ambiente profissional e 

completarmos os conhecimentos que adquirimos na formação do curso.  

 

Objetivos Gerais: 

• Desenvolver competências de trabalho no âmbito das empresas de atividades 

desportivas e animação de eventos. 

• Construir um perfil de competências (Organização, dinamizações, técnicas; 

métodos) que me permitam cumprir as funções inerentes à área de trabalho; 

Saber selecionar, promover e organizar atividades de animação lúdico-

pedagógica, turísticas e desportivas; 

 

Objetivos Específicos: 

• Aprender a agir em conformidade com as normas de segurança, higiene e saúde 

aplicadas à atividade profissional; 

• Aprender a interagir com interlocutores diferenciados (Profissionais da área, 

clientes, crianças, etc.); 

• Saber efetuar a receção ao cliente; 

• Aprender a realizar e a gerir toda a manutenção de materiais e dos espaços. 
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O Estágio 
 

 

O estágio curricular começou com uma breve introdução à empresa, sobre a sua 

maneira de funcionar e rotinas. Passámos por conhecer o material todo dentro da empresa 

e áreas interiores, bem como, as funções de um monitor e do nosso papel específico no 

estágio. Conhecemos todos os trabalhadores e intervenientes, que nos ajudaram a 

adaptarmo-nos, e nos passaram todos os ensinamentos na receção e tratamento dos 

clientes.  

Passando todas estas fases de introdução e ambientação na empresa começámos a 

desempenhar as funções normais de um monitor quer em eventos indoor como outdoor, 

sempre juntamente com outros monitores já da organização. 

As minhas funções  passavam por: 

• Organizar o espaço de acordo com o evento contratado;  

 

• Receber as crianças e/ou clientes explicando as regras dos materiais e 

eventos; 

 

• Ser ativo e animado durante os eventos; 

 

• Manter a estabilidade e cumprimento das regras; 

 

• Garantir que o espaço fica arrumado e preparado para o evento seguinte; 

 

• Preparação do material nas carrinhas para os eventos outdoor, como 

paintball, casamentos, largada de balões, festas de aniversario, entre 

outros; 

• Construção e manutenção de novas áreas e áreas existentes, bem como 

todo o material; 

 

• Divulgação de eventos e da empresa; 



 

 
8 

Atividades desenvolvidas 

 

As atividades desenvolvidas pelos estagiários, passaram por atividades 

desportivas e de aventura, e animação de eventos. Foi um estágio recheado de atividades 

bem calendarizadas, com uma duração total de 750 horas, cheio de programas e eventos. 

Passo apresentar as principais atividades desenvolvidas: 

• Animação em festas de aniversário; 

• Paintball outdoor; 

• Paintball Kids indoor; 

• Eventos LaserTag; 

• Trabalho com insufláveis; 

• Distribuição de flyers pelo distrito de Castelo Branco e Guarda; 

• Marcação de percursos pedestres em espaços de montanha; 

• Segurança de escalada em festas de aniversário radicais; 

• Melhoria dos espaços da empresa; 

• ATL para crianças; 

• Eventos por vários distritos do país; 

• Dias Radicais; 

• Peddy Paper; 

• Passeios pedestres; 

• Programas de Teambuilding; 

• Waterballs; 

• Soccer Balls; 

• Touro mecânico; 

• Matraquilhos humanos; 

• Organização de passeios e eventos TT (todo o terreno). 
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Atividades desenvolvidas 

 

Eventos de Paintball e Paintball Kids 

A empresa realiza partidas de paintball quer para outdoor (exterior) quer para 

indoor (interior), sendo que, as partidas indoor no parque são direcionadas apenas para 

jovens até os 18 anos, na vertente paintball kids, com armas especializadas e balas de 

igual forma, com tamanhos reduzidos adaptados para crianças. A arma tem menos 

potência, de forma a não criar dor nem lesões nas crianças, podendo se disparar em curtas 

distâncias.  

 O trabalho dos monitores neste género de eventos passava por arbitrar as partidas 

fazendo com que os atletas cumprissem todas as regras do desporto, para um bom 

funcionamento e precaução para lesões. Fazíamos um pequeno briefing (palestra) antes 

da partida, a explicar todas as regras e espaços a utilizar pelos clientes, bem como, toda 

preparação do material necessário, armas, fatos, coletes, capacetes, óculos e necks, antes 

do evento. Tínhamos também de ir um dia antes ou mais, ao local escolhido para o evento 

vedar todo o espaço e prepara lo com um mapa dos obstáculos no terreno. 

 As figuras seguintes demonstram vários eventos realizados, quer paintball no 

exterior, quer paintball kids no interior do parque temático da Animactiva. Onde podemos 

observar a preparação dos espaços e a estrutura elaborada, com todos os obstáculos 

preparados para os jogos, bem como, todo o material e equipamento. 

Fig.10 Arena de Paintball montada no exterior (fonte Animactiva) 
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Fig.11 – Arena de Paintball Kids no interior do parque (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 – Material Paintball (fonte Animactiva) 
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Eventos Peddy Paper e Teambuilding 

  

 O Peddy Paper é uma atividade pedestre de orientação de equipas, que consiste 

em realizar um percurso com perguntas e desafios, com diferentes pontos e postos 

selecionados, em que os participantes necessitam de decifrar os desafios e perguntas, para 

poderem prosseguir para o próximo desafio, e descobrirem as rotas a seguir. Todas as 

equipas possuem uma folha de informações e de perguntas em que as equipas devem 

responder e preencher na própria folha.  

O jogo foi pensado com o objetivo de proporcionar momentos dinâmicos, mas 

simultaneamente culturais. 

 Esta atividade na empresa foi realizada em vários espaços ao ar livre, mais 

concretamente na Serra da Estrela, com grandes grupos de clientes divididos por equipas, 

em formato de competição. 

 Nestes eventos o trabalho dos monitores é ocupar um posto do percurso definido, 

dar informações e cronometrar os tempos de passagem de cada equipa. As classificações 

são feitas com base no maior número de respostas acertadas no menor tempo possível. 

 De seguida encontra se uma foto com fonte Animactiva, de um evento peddy 

paper e caminhada na Serra da Estrela, dividos por vários grupos, um conjunto de clientes 

de uma empresa da área, seguia realizando os desafios e perguntas pela Serra. 

 

  

  

  

 

 

Fig.13 – Foto de peddy paper Serra da Estrela (fonte Animactiva)  
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Eventos e festas de aniversário  

 

Uma das principais atividades, desenvolvidas por esta empresa de animação, são 

eventos como festas com crianças e animação em eventos, em que havia sempre 2/3 

monitores em cada evento que tratavam do bom funcionamento e realizavam o evento 

consoante o pedido do cliente. 

 Os eventos consistiam habitualmente em montar e supervisionar um insuflável 

com uma animação complementar, como modelagem de balões, pinturas faciais, largada 

de balões, tiro com arco ou zarabatana, tiro com pistola de paintball, waterballs e jogos 

tradicionais.  

Nas atividades no interior do parque, onde é possível realizar três festas ao mesmo 

tempo, com espaços privativos e atividades bastante diversificadas, a nossa função foi 

baseada na orientação das crianças nas atividades, e ajudar o resto dos orientadores a 

criarem a festa ideal, bem como, organizar o espaço de acordo com o evento contratado 

e receber as crianças ao explicar o as regras do espaço e dos matérias utilizados. 

Encontramos nas figuras abaixo representadas, vários eventos de festas de 

aniversário e de eventos públicos de entidades como ATL`s para crianças. 

Podemos ver nas fotografias, os diferentes tipos de materiais e atividades 

elaboradas para cada evento, consoante a escolha do espaço e produtos por parte do 

cliente. 
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Fig.14 – Festa de aniversário exterior (fonte Animactiva) 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 – Waterballs em Mora (fonte própria) 
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Fig.16 – Evento em piscina municipal de Caria (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Largada de balões em casamento (fonte Animactiva) 
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Atividades de Escalada 

 

 

A escalada é um desporto que utiliza técnicas e movimentos de montanhismo, que 

pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o 

máximo de força e concentração física, com a finalidade de atingir o topo ou cume de 

uma parede de escalada artificial ou natural. 

 A empresa Animactiva realiza atividades escalada, principalmente em parede 

artificial desmontável, em eventos de exterior, que é alugada em parceria existente com 

um colega particular da cidade do Sabugal, que fazia a cedência por qualquer período de 

tempo. Outro tipo de eventos são de interior, no parque temático da empresa, que contem 

uma parede de escalada, mais pequena, para eventos e festas de aniversário no parque, 

em que o cliente pode optar por um evento radical com escalada incluída.  

 Neste tipo de eventos o trabalho do monitor passava por, fazer a segurança dos 

clientes com todas as técnicas e ensinamentos adquiridos durante o curso de Desportos 

de Montanha. Tornou-se bastante fácil a adaptação a este tipo de eventos, pois é a nossa 

área de formação, e foi bom poder aplicar todos os conhecimentos adquiridos no curso.  

Houve, para mim, duas disciplinas muito importantes para a realização destas 

atividades, Manobras com Cordas, pois toda a montagem do material era feita por nós, e 

obviamente, Escalada, que me deu toda a experiência na prática deste desporto. 

Saliento também que não foram atividades fáceis de realizar apenas por um 

motivo, existe sempre imensa responsabilidade na segurança de escalada, principalmente 

pelos eventos serem quase sempre com apenas crianças, mas que ao fim de tudo foi muito 

bom para ganharmos confiança e responsabilidade correndo sempre tudo com 

normalidade. 

Em seguida estão representadas várias fotos da escalada realizadas, quer de 

interior quer de exterior. 
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Fig.18- Segurança na parede de escalda interior, no parque (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 – Evento de exterior, com rappel e parede de escalada artificial (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20- Parede de escalada interior no Parque Temático (fonte própria) 
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Reflexões finais 

 

Relativamente ao estágio curricular que efetuei na empresa Animactiva, SA. 

gostaria de referenciar alguns aspetos, que considerei serem enriquecedores no 

funcionamento da empresa, tais como: 

 

• A excelente organização no antes e pós evento, quer em todo o material 

selecionado quer na escolha de recursos humanos necessários; 

• A gestão de todo o material, visto ser de muita abundância, em todo o 

cuidado e manutenção do mesmo; 

• Uma grande equipa de trabalho, pronta a responder a todos os eventos que 

possam ocorrer na mesma data e horário; 

• A garantia de qualidade e segurança em todos os eventos, quer com 

crianças quer com adultos; 

 

No entanto tenho algumas críticas para com a empresa, construtivas, que passam 

por aspetos que na minha opinião mudaria/melhoraria, das quais foram sempre ditas aos 

nossos colegas e orientadores dentro da empresa de forma a sermos interventivos e 

inovadores durante o estágio, entre as quais: 

 

• Na parceria existente com a empresa Adriventura, do nosso conhecido 

Nuno Adriano, realizam se vários eventos com a empresa Animactiva, 

mas, porém, uma pequeníssima parte de o total de atividades que se 

realizam na Serra da Estrela e não só.  

Na minha opinião a Animactiva devia tentar participar mais nos eventos 

de montanha na parceria com Nuno Adriano, devido à força que ele tem 

nessa área, de forma a ser mais interventiva e ganhar mais mercado de 

montanha; 
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• A aquisição de uma nova carrinha de transporte, tendo a empresa apenas 

duas, nem sempre é muito logístico no transporte, tendo muitas vezes, mais 

de dois eventos a decorrer ao mesmo tempo; 

 

• Compra definitiva da torre/parede de escalada desmontável, pois a torre 

utilizada em eventos no exterior, é alugada a uma parceria do presidente 

empresa Animactiva, Paulo Bidarra, com um colega da cidade do Sabugal. 

Por ser uma atividade muito procurada é necessária a requisição da parede 

várias vezes, o que implica a ida á cidade do Sabugal, distrito da Guarda, 

sempre que é requerida, o que não é favorável nas viagens, principalmente 

quando é para ir para o sul do país e longas distâncias.  

 

Na figura seguinte está apresentada uma foto da parede de escalada utilizada 

pela empresa em eventos de exterior, falada anteriormente, que era fornecida pela 

parceria da empresa com um parceiro independente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 – Parede de escalada (fonte Animactiva) 
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Como reflexão deste estágio curricular de final do curso de desportos de 

montanha, na empresa Animactiva, é todo o enriquecimento a nível pessoal e profissional, 

em que todos os elementos envolventes quer da empresa quer do Instituto Politécnico da 

Guarda, demonstram imensa competência e profissionalismo, o que me ajudou a crescer 

em todos os aspetos. 

O curso de CTeSP de Desportos de Montanha, tornou se sem dúvida um curso 

muito proveitoso para mim e importante para o futuro na minha área, quer na 

aprendizagem escolar quer posteriormente no estágio curricular na entidade acolhedora, 

Animactiva, SA.  

Toda a direção e colaboradores da empresa Animactiva foram excecionais comigo 

e com o meu colega estagiário, passaram nos todos os ensinamentos possíveis, mostraram 

se sempre dispostos em tudo de forma a ajudar o nosso desenvolvimento. O meu 

entendimento com o meu colega estagiário do curso de desportos de montanha foi 

também ótimo, pois já tínhamos uma amizade antes o que fez sempre com que fossemos 

um pilar um para o outro e nos ajudássemos quando precisámos.  

A aprendizagem foi constante durante todo o curso, e sinto me mais capaz para 

seguir, neste caso, a licenciatura em Desporto, com uma grande preparação e um passo á 

frente de colegas sem experiência em ensino superior, como os que entrarão vindos do 

ensino secundário. A experiência e evolução foram fantásticas e agradeço a todos os 

envolvidos, quer professores, colegas, e dentro da empresa Animactiva todos os meus 

orientadores. 
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Anexos 

 

 


