
CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO | janeiro 2018 
O Centro Lúdico de Rio de Mouro é um espaço informal (lúdico-pedagógico), que proporciona um ambiente de convívio e de 

partilha entre aqueles que o visitam. Localiza-se na Freguesia de Rio de Mouro, no Concelho de Sintra — junto ao Mercado 

Municipal/Lidl e da PSP da mesma freguesia. 

O acesso ao espaço é livre (mediante inscrição), gratuito para todas as idades e grupos organizados*. Para além do conjunto 

diversificado de atividades dinamizado pela equipa de animação afeta ao espaço, das quais se destacam as horas do conto, 

diversos torneios e oficinas de artes plásticas, o Centro Lúdico de Rio de Mouro possui ainda como oferta fixa uma área de jogo 

simbólico, um espaço multimédia (com computadores com acesso à internet, Wii, leitor cd’s etc.), um espaço de leitura e uma área 

de expressão plástica livre. 

Disponibiliza também uma oferta diversificada de equipamento desportivo para utilização do espaço exterior. 

* ver regulamento para as diferentes utilizações. 

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO 
Rua Gil Eanes (junto ao Mercado 
Municipal), 2635 Rio de Mouro 
Email| dedu.clriodemouro@cm-sintra.pt 
Tel|219236870 
 

HORÁRIO 
segunda-feira a sábado 
9.30h—12.30h | 13.30h—17.30h 
Terça-feira 
13.30h—17.30h 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Oficina de Expressão Plástica, reutilizando diversos 
materiais e sensibilizando para questões 
ambientais.   

Para turmas 1.º e 2.º Ciclo Ensino Básico 
 

 
 

“HISTÓRIAS PARA OS AVÓS LEREM AOS NETOS” 

HORA DO CONTO  
Teremos disponível durante o 1º trimestre do ano de 
2018 uma hora do conto onde a família e os afetos 
estão em foco, “Histórias para os avós lerem aos 
netos”, da autora Isabel Stilwell. 
Para jardins infância e turmas 1.º e 2º Ciclo Ensino Básico 

COMUNIDADE EDUCATIVA 
Programa de atividades disponíveis para grupos 

e escolas mediante marcação prévia 

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO 
Atividade lúdica que permite desenvolver a consciência 
corporal e estimular a linguagem não-verbal através de 
dinâmicas de grupo dinamizadas pelos animadores do 
espaço. 

Para jardins infância e turmas 1.º Ciclo Ensino Básico 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
[DESTAQUES DO MÊS DE JANEIRO] 

durante o mês de janeiro | todo o dia 
TÉNIS DE MESA 

Durante o mês de janeiro estará disponível no 
Centro Lúdico um espaço para praticares esta 
modalidade. Utilização gratuita. Diverte-te a 
jogar! 

Maiores 8 anos 

6 janeiro | 15.30h 
“DIA DE REIS”  

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  
Participa neste atelier encantado, onde 
podemos ser reis e rainhas por um dia.  

Maiores 6 anos 

8 a 12 janeiro | todo o dia 
“BRINCA A DECORAR” 

OFICINAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  
Através de técnicas de expressão plástica, 
vamos decorar o espaço do Centro Lúdico, 
brincando com as cores e a imaginação de 
cada um. 

Maiores 6 anos 


