
CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ | abril 2018 
O Centro Lúdico de Massamá Centro Lúdico de Massamá Centro Lúdico de Massamá Centro Lúdico de Massamá 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 Massamá, no Concelho de Sintra — junto à EB1 Massamá, próximo do 

chafariz. 

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

diversificado de atividades dinamizadas 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 Massamá 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, uma área 

de expressão plástica livre e um auditório com capacidade para 88 pessoas. 

Disponibiliza também uma oferta diversificada de equipamento desportivo para utilização do espaço exterior e Wifi de acesso 

gratuito. 

* ver regulamento para as diferentes utilizações. 

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ 
Rua das Rosas, 2745-872 Queluz  
Email| deju.clmassama@cm-sintra.pt  
Tel./Fax| 21 439 20 86   
 

HORÁRIO 
segunda-feira a sábado 
9.30h—12.30h | 14h—18h 
Terça-feira 
14h—18h 

“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS”VAGENS”VAGENS”VAGENS”    
HORA DO CONTOHORA DO CONTOHORA DO CONTOHORA DO CONTO    

Uma menina que desobedeceu à mãe e perdeu-se na 

floresta. Cruza-se com vários animais que por ali vivem, 

assustando-os com as histórias que a mãe lhe contou 
sobre os “Ferozes Animais Selvagens”. Será que eles 

existem mesmo? 
Para jardins-de-infância e turmas do 1.º ciclo do ensino 

básico 
 

OFICINA DE EXPRESSÃO OFICINA DE EXPRESSÃO OFICINA DE EXPRESSÃO OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICAPLÁSTICAPLÁSTICAPLÁSTICA    
Nesta oficina, vais ter oportunidade de explorar várias 

técnicas e materiais. Vem criar as tuas obras de arte 

connosco! 
Para jardins-de-infância e turmas do 1.º ciclo do ensino 

básico 

PROGRAMAÇÃO GERALPROGRAMAÇÃO GERALPROGRAMAÇÃO GERALPROGRAMAÇÃO GERAL    
[DESTAQUES DO MÊS DE ABRIL] 

COMUNIDADE EDUCATIVACOMUNIDADE EDUCATIVACOMUNIDADE EDUCATIVACOMUNIDADE EDUCATIVA    
Programa de atividades disponíveis para grupos 

e escolas mediante marcação prévia 

14 abril | 16h14 abril | 16h14 abril | 16h14 abril | 16h    
TORNEIO DE UNO TORNEIO DE UNO TORNEIO DE UNO TORNEIO DE UNO     

JOGOJOGOJOGOJOGO    
Se gostas de jogar UNO, inscreve-te na receção e 
vem participar neste torneio. Quem sairá vencedor? 

Maiores 8 anos 

21 abril | 16h21 abril | 16h21 abril | 16h21 abril | 16h    
“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SEL“FEROZES ANIMAIS SELVAGENS” VAGENS” VAGENS” VAGENS”     

HORA DO CONTOHORA DO CONTOHORA DO CONTOHORA DO CONTO    
Uma menina que desobedeceu à mãe e perdeu-se na floresta. Cruza-se 
com vários animais que por ali vivem, assustando-os com as histórias que a 
mãe lhe contou sobre os “Ferozes Animais Selvagens”. Será que eles 
existem mesmo? 

Maiores 3 anos 

 


