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Actividade de Sky na Serra 

Introdução 

Esta actividade teve como local a Estancia de Sky da Vodafone na Serra da Estrela, 

desenvolveu-se por organização por parte do Professor Armando Riscado. A turma do 

PIEF da escola do Teixoso tinha previsto uma visita de estudo à Serra da Estrela, 

aproveitando esse facto e como ainda estariam lugares vagos no autocarro foi então, 

como disse anteriormente organizado uma ida com os restantes professores, sendo estes, 

Professora Ana Paula, Professor Armando Riscado, Professor Carmelinda Vieira, 

Professora Sofia, professores responsáveis do PIEF, Professor Rui Bulha e Professora 

Carmo, e ainda os professores estagiários, Professor Estagiário Rui Morcela, Professor 

Estagiário César Silva, Professor Estagiário Mário Santos e Professor Estagiário 

Ricardo Cunha. 

Ainda como foi aberta uma inscrição para a participação de outros alunos, apenas se 

verificou a presença de 6 alunos de outras turmas. 

A actividade foi realizada no dia 16 de Março de 2010 com inicio às 8h 30m na 

escola do Teixoso e terminou com a chegada à escola do Teixoso por volta das 17h 

30m. Iniciou-se por volta das 8h 30m com a concentração na escola para então 

organizar-se o material necessário e ainda organização dos alunos. 

A Professora Sofia apenas acompanhou o grupo não realizando actividade dedicou-

se à parte não menos importante como as fotografias para mais tarde recordar. 
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Desenvolvimento 

Como foi dito anteriormente a actividade teve inicio às 8h 30m com a concentração 

dos alunos da turma do PIEF, os restantes alunos e de todos os professores que iriam 

participar na actividade. 

Ao chegar ao local da actividade, deu-se por volta das 10h 20m, dirigimo-nos ao 

local onde iríamos requisitar o material. Este como é normal estaria já todo organizado 

em cima da bancada, estariam as botas, bastões e os sky´s com os respectivos nomes. 

Estaria organizada na actividade que na parte da manhã seria uma aula de 2h com 

uma instrutora e na parte da tarde poderíamos então estar livremente na Estância de Sky 

da Vodafone.  

Deu-se então o inicio da aula com todos os participantes juntos na aula de sky, a 

instrutora começou com uma breve explicação sobre regras de segurança e aspectos que 

nos permitiriam aprender como se aprende por exemplo a travar, andar, virar, etc. 

Realizamos um breve aquecimento/adaptação ao material pois para alguns dos 

intervenientes na actividade seria então o primeiro contacto com os sky´s e a neve. A 

aula consistiu nestes aspectos que nos permitiam adaptarmos ao meio envolvente. 

Acabando a aula fomos então almoçar, este almoço teve lugar no local onde os 

instrutores da estancia também almoçam. Os almoços ficaram encarregues a cada 

pessoa. De seguida fomos então todos ao café existente na estância onde bebemos então 

todos juntos um café. 

Já na parte da tarde os alunos com mais dificuldades ficaram com a Professora 

Carmelinda nas pistas de menor dificuldade enquanto que os restantes foram 

experimentar todas as pistas da estância. Fomos ainda experimentar a tele-cadeiras, e foi 

nesta parte onde existiram as situações mais caricatas. 

Por volta das 16h reunimos todos à entrada do café da estância pois seria a hora que 

teríamos que entregar o material, visto que o autocarro estaria por volta dessa hora à 

nossa espera já com os restantes alunos do PIEF e seus respectivos professores, 

Professor Rui Bulha e Professora Carmo. 
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Chegamos então ao ponto de chegada, escola do Teixoso, por volta das 5h 30m onde 

ainda nos esperava uma reunião de departamento. 

 

Conclusão 

Penso que a actividade de modo geral correu conforme prevista, em que todos os 

participantes estiveram com motivação para a prática de Sky. 

Os alunos que estariam menos à vontade com o Sky, depois da aula tiveram uma 

adaptação espectacular que vale a pena frisar, pois já conseguiam andar sozinhos nas 

diferentes pistas. 

 

 

 

 


