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Resumo 

 

O estágio foi realizado no âmbito do curso técnico superior profissional em Desportos de 

Montanha, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto 

Politécnico da Guarda, este teve uma duração de 750 horas, com início a 1 de março de 

2019 até 30 de junho de 2019, realizado na empresa Animactiva, Lda. – Covilhã 

Este estágio teve como principais objetivos aplicar os conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos ao longo do curso, desenvolver e melhorar as minhas competências (que 

adquiri no curso desportos de montanha) como pedestrianismo, manobras com cordas, 

escalada, desenvolver atividades aplicar as técnicas e as estratégias apropriadas ao grupo, 

participar e incorporar-me na envolvente da Empresa. 

No início do meu estágio tive uma formação das regras estabelecidas pela entidade e 

outras para que pudesse transferi-las para os clientes, os tipos de atividades e o material 

usado para cada atividade e como deve ser feita a utilização desses materiais em cada 

atividade e manutenção dos mesmos. 

 

 

 

Palavras Chave: estágio, objetivos, atividades. 
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Capítulo I – Introdução 

Introdução 

 

Este estágio foi realizado no âmbito do curso Técnico Superior Profissional em Desportos 

de Montanha, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto 

Politécnico da Guarda, este teve uma duração de 750 horas, com início a 1 de março de 

2019 até 30 de junho de 2019, realizado na empresa Animactiva, Lda. – Covilhã 

A Animactiva é uma empresa de atividades desportivas e de animação de eventos, que 

realiza várias atividades e projetos na Covilhã e em todo o país, envolvendo sempre a 

Animação. 

O motivo da escolha desta empresa para a realização do meu estágio curricular, foi sem 

dúvida a vontade de querer adquirir novas experiências, novas capacidades, e melhorar 

as minhas competências a nível pessoal e profissional, trabalhando com várias faixas 

etárias e diferente público. 

Com a realização do estágio curricular tive a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos que adquiri durante o curso Desportos de Montanha, como também a 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos, novas capacidades, como orientação de 

atividades e comunicação para grupos de pessoas. 

O presente relatório irá dar a conhecer todas as informações referentes ao processo de 

estágio regulado pela convenção de estágio (anexo 1), bem como todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do mesmo. Este documento segue a seguinte estrutura: 

caracterização da entidade acolhedoras; atividades desenvolvidas e por último uma 

reflexão final.  
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Figura 1 - Brasão da cidade da Covilhã.  

Fonte: www.cm-covilha.pt/?cix=1138&tab=795&curr=869&lang=1 

Capítulo II – Caracterização da Entidade  

Caracterização do local de estágio 

 

Covilhã pertencente ao distrito de Castelo Branco, na província da Beira Baixa, região 

estatística do Centro e sub-região das Beiras e Serra da Estrela. É a porta da Serra da 

Estrela e tem 36 356 habitantes no seu perímetro urbano formado por cinco freguesias: 

Covilhã e Canhoso, Teixoso e Sarzedo, Cantar-Galo e Vila do Carvalho, Boidobra e 

Tortosendo.  

É sede dum município com 555,60 km² de área e 51 797 habitantes, subdividido em 21 

freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Seia e Manteigas, a 

Nordeste pela Guarda, a Leste por Belmonte, a Sul pelo Fundão e a Oeste por Pampilhosa 

da Serra e Arganil. https://pt.wikipedia.org/wiki/Covilhã 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Covilhã
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Figura 3 - Parque Animactiva. 

Fonte: própria 

Figura 2 - Logotipo Animactiva.  

Fonte: https://beira.pt/diretorio/animactiva/ 

Caracterização da empresa 

 

A Animactiva é uma empresa que se dedica a atividades e criação de eventos desportivos, 

animação de eventos e turismo. 

Deu início de atividade em setembro de 2007 e, apesar de sediada na Covilhã, realiza 

atividades em todo o país, uma vez que se trata de uma empresa dinâmica que procurará 

sempre responder e adaptar-se às necessidades e desejos dos seus clientes, tendo como 

imagem de marca a qualidade e segurança dos serviços que apresenta. 

A equipa é jovem e experiente, formada por licenciados e animadores socioculturais, e 

conta já com bastantes entidades parceiras, nomeadamente autarquias, hotéis, quintas, 

empresas, universidades e outros agentes económicos. 

Além destas áreas principais de intervenção, a empresa Animactiva também se ocupa da 

gestão de infraestruturas desportivas. 

A Animactiva tem sua sede localizada na Quinta dos Caldeirões estrada de acesso à 

variante loja B, cave esquerda 6200-065, mais concretamente em frente ao Hospital Pêro 

da Covilhã, a trás da casa China, onde se encontra o parque. 
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Figura 4 - Receção. 

Fonte: própria 

Caracterização do espaço  

 

No local de estágio, o parque dispõe de uma receção, com balcão de atendimento, onde 

tem acesso de um modo geral a todas as informações da empresa. Algumas mesas para 

que os clientes possam estar que, são sempre utilizadas durante as festas de aniversários, 

onde os pais dos aniversariantes podem ficar à espera das crianças, e vedado em outra 

parte com mesas para o aniversariante e os amigos terem o seu lanche. Existe, também, 

um local com bebidas para quem necessitar e algumas máquinas com batatas, frutos secos, 

entre outras. 
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Missão 

 

A missão da Animactiva é garantir a máxima satisfação dos clientes, proporcionando-

lhes um serviço de excelência a cargo de profissionais dedicados. É uma empresa de 

referência no que toca à promoção de eventos que estejam associados à animação, à 

solidariedade, à educação, ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar social. 

 

 

Publico alvo 

 

O publico alvo desta empresa é principalmente a população mais jovem, entre os quatro 

e catorze anos. No entanto a empresa faz atividades para todo o tipo de publico desde os 

mais pequenos aos mais adultos. As atividades mais praticadas são férias de verão, dias 

festivos, batizados, casamentos, festas de aniversário com muito variedade de escolha, 

paintball, laser tag, entre outras. 

 

 

Papel do monitor 

 

Um dos papeis fundamentais do monitor na estrutura social é existir uma ótima relação 

entre os monitores e clientes, pois normalmente os pais das crianças nas atividades da 

empresa estão presentes e então tem de existir sempre uma boa relação tanto com as 

crianças que estão a participar nas atividades como os pais das mesmas. Para tornar um 

bom ambiente e funcionamento na empresa e nas suas atividades, os monitores têm de 

possuir diversas competências tais como: 
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• Manifestar capacidade de comunicação, promovendo assim um clima de 

convivência; 

• Organizar, coordenar, desenvolver, atividades desportivas e de animação, através 

de um conjunto de atividades a nível educativo, cultural, desportivo e social; 

• Promover, encorajar, animar, despertar ansiedades a todos os indivíduos, sejam 

eles participantes ou espectadores; 

• Desenvolver, nas crianças e jovens, a vontade para aprender e desenvolver 

atitudes e hábitos de trabalho, autónomo e em grupo; 

• Promover e dinamizar, colaboração em projetos e atividades socioeducativas, 

recreativas e de lazer, devidamente integrados nas dinâmicas da empresa; 

• Ter uma perspetiva no trabalho de equipa como fator de enriquecimento da minha 

formação e da atividade profissional; 

• Promover interações e relações de respeito mútuo com todos os membros da 

empresa e com os clientes, nomeadamente no âmbito das atividades 

desenvolvidas.  
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Capítulo III – Atividades desenvolvidas 

Objetivos Gerais 

 

Os objetivos da empresa passam pela realização de eventos desportivos e de animação, 

bem como eventos turísticos e de animação turística que permitam aos participantes poder 

desfrutar do enorme valor ecológico, patrimonial e cultural da região. 

Também durante o período de estágio tive a oportunidade de pôr em prática 

conhecimentos adquiridos ao longo do meu curso, teórico-práticas tendo em conta as 

pessoas e clientes com quem trabalhei, nos quais foram: 

 

• Desenvolver técnicas, métodos, estratégias e intervenção mais adequadas ao 

público-alvo; 

• Proporcionar aos clientes o acesso a um vasto conjunto de experiências culturais, 

sociais e desportivas; 

• Ter conhecimento presencial de todo o trabalho realizado durante as fases de 

organização de um evento; 

• Potenciar um sentido criativo e dinâmico, mediante a realização de pequenos 

projetos e atividades; 

• Aplicar e desenvolver competências e conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos ao longo do curso; 

• Facilitar a realização das funções do dia a dia da empresa, como por exemplo, 

limpeza e manutenção de equipamentos, manutenção do parque, entre outras. 
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Atividades realizadas ao longo do estágio 

 

Foram inúmeras as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, já que a empresa 

oferece um leque variado de atividades aos seus clientes que passo apresentar: Painball, 

Paintball kids, Escalada, Tiro ao alvo, Dj karaoke, Largada de balões, Casamento, Team 

building, Jogos tradicionais e de dinâmica de grupos, Waterball, Animações temáticas e 

de rua (com insuflável entre outras), Challenger, Férias Desportivas (ATL), Laser tag, 

Marcação de percursos pedestres, Festas de aniversário no parque (com insuflável, 

trampolim, diversos jogos, entre outros), Feira das Tasquinhas Rio Maior, FIT 2019 

Guarda, Distribuição de panfletos da empresa e Festas ao domicílio. 

 

A empresa realiza mais atividades do que as que estão mencionadas acima, no entanto 

estas foram todas as atividades em que participei. Felizmente tive a possibilidade e 

oportunidade de realizar todas estas atividades e eventos ao longo do estágio, tornando-o 

assim mais enriquecedor. 

Considero que as atividades relacionadas com competências adquiridas ao longo do curso 

Desportos de Montanha que tiveram mais impacto e me proporcionaram novas 

experiências, foram as seguintes: 
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Figura 7 - Marcadores. Fonte: própria 

Figura 6 - Material para a atividade. 

Fonte: própria 

Figura 5 - Zona de jogo. Fonte: própria 

 

Paintball 

 

O Paintball é um desporto de combate, mais geralmente em equipas, mas também 

individual, com o uso de marcador de ar comprimido que atira bolas de tinta com o 

objetivo de atingir o oponente, marcando as roupas com tinta. 

Um jogo que combina trabalho de equipa, estratégia, aventura e muita ação num aumento 

constante de adrenalina em cada jogador. Jogado ao ar livre, em campos, matas, florestas 

ou espaços urbanos, com o objetivo de desenvolver nos praticantes o espírito de equipa, 

responsabilidade individual, liderança e tomada de decisões sob pressão, exigindo reações 

rápidas e pensamento estratégico. Esta atividade inclui todo o material necessário e 

fundamental à segurança e funcionamento da atividade. Nesta atividade também ia para 

o terreno de jogo, com o devido equipamento, pois fui várias vezes arbitro. 
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Figura 11 - Montagem parede escalada. 

Fonte: própria 
Figura 10 - Subida na parede de escalada. 

Fonte: própria 

Figura 9 - Montagem paintall kids. 

Fonte: própria 

Figura 8 - Jogo. Fonte: própria 

Paintball kids 

Possibilidade de as crianças experienciarem a atividade de paintball através de um jogo 

muito divertido, realizado com material apropriado e adaptado à faixa etária (coletes, 

marcadores e bolas) e realizado sempre na máxima segurança. Em algumas destas 

atividades, era minha função preparar o espaço antes da atividade em si, montando as 

redes de segurança, os obstáculos, preparando os materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

Escalada 

Esta atividade de cordas consiste em partir da base de uma rocha ou algo vertical e chegar 

ao topo, transpondo para tal diversos obstáculos. O praticante sobe através de saliências 

para atingir assim o seu objetivo, ou seja, o topo. 

Para realizar estas atividades todos os participantes são equipados com arneses, capacete, 

cordas, mosquetões, descensores(oito). 

Nesta atividade usei o grigri para dar segurança aos participantes. E verificava sempre o 

material dos participantes antes de subirem na parede, para poderem realizar a subida em 

segurança.  
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Figura 12 - Espaço tiro ao alvo. Fonte: própria 

Figura 13 - Tiro ao alvo com marcador. 

Fonte: própria 

Figura 14 - Animação infantil, elaboração de máscaras. 

Fonte: própria 

Tiro ao alvo 

São atividades com séculos de existência, mas que a sua prática se foi perdendo no tempo. 

Exigem bastante precisão e concentração. Imagine o prazer que se sente ao ver as flechas, 

os virotões e os dardos a saírem das bestas e dos arcos a grandes velocidades e a atingirem 

um objetivo, a várias distâncias. Isto dá a possibilidade de as crianças experimentarem 

com segurança máxima pois têm sempre monitores a auxiliar. Nas atividades que realizei 

no tiro ao alvo estava com o marcador de paintball a auxiliar os participantes, duas dessas 

atividades no dia mundial da criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Casamento, largada de balões, serviço fogo preso 

Casamento 

A animação infantil nos casamentos é uma boa solução para o divertimento das crianças 

durante festas onde a diversão apresentada normalmente se direciona apenas para o 

publico adulto. Neste dia festivo as atividades em que a componente lúdica é 

acompanhada por profissionais capazes de transformar essa atividade em divertimento e 

aprendizagem, de uma forma controlada desfrutando dos momentos de convívio com as 

outras crianças. Podendo eu ter a oportunidade de realizar essa atividade com a 

Animactiva no Hotel Alambique, tendo assim uma nova experiência em atividades 

durante um casamento.  
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Figura 15 - Largada de balões. 

Fonte: própria 

Figura 16 - Fogo preso repuxos. 

Fonte: própria 

Figura 17 - Fogo preso cascata. 

Fonte: própria 

Largada de balões 

A largada de balões pode ser feita na saída dos noivos da igreja, na chegada dos noivos 

ao copo de água ou no partir do bolo. Dispomos de largada de balões com hélio em rede 

de largada ou individual, com balões de todas as cores, dimensões e feitios e 100% 

biodegradáveis. Dispomos ainda do serviço de largada de balões LED (luminosos).  

Neste caso, a largada foi a seguir ao partir do bolo depois de o fogo preso terminar, e com 

balões LED.  

 

 

 

 

 

 

 

Serviço fogo preso 

Neste mesmo casamento tive a possibilidade de ajudar os responsáveis na montagem e 

desmontagem de uma cascata e repuxos. O fogo preso deu início no corte do bolo. 
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Figura 18 - Waterball com insuflável. 

Fonte: própria 

Figura 20 - Jogo das calhas. 

Fonte; própria 

Figura 19 - Almoço. 

Fonte: própria 

Waterball 

Entre dentro de uma bola e percorra o percurso de água dentro da mesma. Esta atividade 

proporciona momentos de grande diversão. Muitas cambalhotas até chegar à meta. Para 

a realização desta atividade é necessário uma bola insuflável e um local com água para se 

poder prat icar, ou seja, piscina, rio, lago, ribeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Challenger 

Challenger é uma atividade pedestre, o evento desenrola-se por equipas em que o objetivo 

é a conquista do maior número de pontos, esses pontos são ganhos através da realização 

de vários desafios. No entanto ao longo da prova os desafios podem ser personalizados e 

então pode haver a introdução de eventuais questões.  

Nesta atividade que participei foi na Serra da Estrela e fiquei como monitor com o desafio 

das calhas, tinham de utilizar as calhas e uma bola e conseguir levar a bola entre as calhas 

que cada participante tinha, passando de uma calha para a outra sem a pessoa que tem a 

bola andar e entre eles levarem a bola até uma caixa, e se a bola não ficasse na caixa ou 

a deixassem cair das calhas tinham de começar de novo o desafio. No final da atividade 

fomos todos almoçar ao Covão da Ametade.   
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Figura 22 - Balizas. 

Fonte: própria 
Figura 21 - Material utilizado. 

Fonte: própria 
Figura 23 - Pinturas. Fonte: própria 

Marcação de percursos pedestres 

A marcação dos percursos pedestres passa por cinco fases, projeto, registo, 

implementação, homologação e por fim manutenção. 

Na fase do processo auxiliei na implementação, ou seja, ir para o terreno marcar o 

percurso com a respetiva sinalética, marcação de pinturas, postes de informação, balizas, 

e painéis informativos. O percurso tinha perto de 25 quilómetros, logo era uma PR 

(pequena rota), pois não excedia mais de 30 quilómetros para ser GR (grande rota). 

Para a realização da sinalética do percurso foi preciso o seguinte material, bico de pato, 

martelo, “agulha”, areia, cimento, tinta, pinceis, entre outros materiais. 

Nesta tarefa tive a possibilidade de aprender e poder marcar o percurso, com as tintas 

(amarelo por cima e vermelho por baixo), isto por ser uma PR, pintei em pedras, postes, 

árvores e muros, tendo em atenção que a pintura, ou seja, as dimensões dos retângulos 

têm como dimensão mínima de 10 centímetros de comprimento e máxima de 15 

centímetros, de largura têm mínima de 2,5 centímetros e máxima de 3,5 centímetros 

podendo haver situações excecionais e poderão ser maiores. 

Coloquei as balizas, os postes e os painéis, este processo foi feito com o bico de pato, 

agulha, o cimento já feito por nós, algumas pedras e martelo, de maneira a que as balizas 

e painéis fiquem bem seguros. 
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Figura 26 – Montagem de tenda. 

Fonte: própria 

Figura 24 - FIT. 

Fonte: própria 

Figura 25 - Tenda pronta. 

Fonte: própria 

FIT 2019 – Feira Ibérica de Turismo 

A Feira Ibérica de Turismo realizada na cidade da Guarda, é uma feira que tem vindo 

cada vez mais a crescer e com uma enorme dimensão, que acolhe muita gente e um dos 

principais objetivos da feira é promover o setor do turismo ibérico. Há inúmeras empresas 

com stands onde explicam aquilo que fazem, tentando encontrar mais ofertas de negócio. 

A Animactiva também participou com uma tenda onde o objetivo era dar mais ênfase, ao 

jogo laser tag. Estive presente em todos os dias na FIT no qual o meu trabalho era dar 

mais ênfase à parte do laser tag, tínhamos uma arma e o colete, ou seja, o material e a 

nossa tenda era como se fosse uma área desse jogo, algo que chame a atenção e que 

qualquer visitante podia ver e experimentar esse material. Tínhamos também uma 

promoção do jogo, para quem deixasse o e-mail e nome, e levasse um cartão nosso do 

laser tag tinha uma promoção de 50% de desconto no preço de jogo até 30 de junho. 

Também estávamos lá para tirar qualquer dúvida acerca da empresa ou para questões mais 

especificas, se fosse o caso de não estarmos muito à vontade entregávamos um cartão 

com o contacto da Animactiva, para futuramente entrarem em contacto com a empresa.  
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Figura 30 - Laser tag. 

Fonte: própria 

Figura 29 - Material para atividade. 

Fonte: própria 

Figura 27 - Regras. 

Fonte: própria Figura 28 - Jogo. 

Fonte: própria 

Laser Tag 

O laser tag surge pela primeira vez em 1979, tornando-se muito popular nos Estados 

Unidos da América e cada dia que passa tem mais importância. Devido à sua simplicidade 

e segurança é um jogo adequado para pessoas de todas as idades. Por esse motivo, a 

empresa apostou em algo inovador na região acabando por criar a maior arena de Portugal 

com mais de 400m2 e 100 obstáculos. Esta atividade é semelhante ao Paintball, mas sem 

tinta, sem dor, sem roupa manchada ou estragada e sem equipamento de proteção. Neste 

jogo os participantes apenas utilizam coletes fotossensíveis e tentam marcar pontos com 

o blaster (arma) disparando um dispositivo de infravermelhos e atingindo a equipa 

adversaria no respetivo colete. É uma experiência única na região e pouco difundida em 

Portugal.  Os objetivos de jogo são eliminar adversários, conquistar zonas ou proteger 

zonas, entre outros. 
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Capítulo IV – Reflexão final 

Reflexão final 

 

O estágio curricular realizado na Animactiva, deu-me uma das maiores experiências a 

nível profissional e pessoal bem como a oportunidade de adquirir competências de um 

monitor, responsabilidades, funções e tarefas do mesmo. Na realização deste estágio foi 

possível colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 

Desportos de Montanha, assim como aprendi também várias maneiras de orientar e 

dinamizar atividades e ganhar capacidades noutras áreas como a animação e 

comunicação. 

Sinto que dei o meu melhor nas tarefas que a empresa me propôs e também que superei 

os desafios que me foram dados.  

Ao longo do estágio curricular soube o que é estar integrado num grupo de trabalho, saber 

trabalhar em equipa e aprender a lidar melhor com crianças, com diferentes tipos de 

comportamentos e atitudes. 

A Animactiva esteve sempre dedicada ajudar no que fosse preciso e foi um dos pontos de 

maior importância para mim, pois existe sempre o espírito de entre ajuda entre todos os 

que trabalham na empresa. 

A realização deste estágio foi, sem dúvida, essencial para a minha formação, tanto a nível 

profissional, como pessoal.  

Por fim, saliento que o Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha é 

sem dúvida, fundamental para o meu currículo. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Convenção de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Férias da Páscoa 
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Anexo 3 – Férias de Verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Festas de Aniversário 
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Anexo 5 – Orçamento Paintball 

 


