
CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ | julho 2017 
O 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| dedu.clmassama@cm-sintra.pt  

Tel./Fax| 21 439 20 86   
 

HORÁRIO 

segunda-feira a sexta-feira 

9.30h—12.30h | 14h—18h 

Terça-feira 

14h—18h 

“Qual é a pista?” 
JOGOS DE AVENTURA 

Tens vontade de viver uma aventura? Os jogos são excelentes 

e apropriados para isso. Vem passar connosco momentos 

engraçados e pensar que, por momentos, te encontras num 

outro sítio… Vai ser divertido! 

Para turmas do 1º ciclo do ensino básico 
 
 

“Historias na Gaveta” 
HORA DO CONTO 

O que se esconde numa gaveta fechada? Uma Boneca? Uma 

caixa? Um livro? Vamos explorar o imaginário infantil e 

descobrir… histórias! 

Para jardins-de-infância e turmas do 1º ciclo do ensino básico 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
[DESTAQUES DO MÊS DE JULHO] 

COMUNIDADE EDUCATIVA 
Programa de atividades disponíveis para grupos 

e escolas mediante marcação prévia 

7 julho | todo o dia 
“À Aventura” 

SAÍDA/ATIVIDADE DESPORTIVA  

Um dia cheio de atividades radicais 

pensado para os jovens mais atrevidos. 

Se és um jovem com energia e 

destemido, inscreve-te no Centro Lúdico e 

não te vais arrepender. O teu dia vai ser 

uma aventura. 

Maiores de 12 anos 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

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 1º ciclo do 
ensino básico 

14 julho | todo o dia 
“Piquenique“ 

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 

Finalmente, vai ser inaugurado o espaço de 

“relax” e convívio, no exterior do Centro Lúdico, 

com puffs, sofás e mesas. Neste dia vamos ter 

muitos jogos e vamos fazer um piquenique com 

música a acompanhar! Não faltes à fantástica 

inauguração! Estamos à tua espera! 

Todas as idades 

17 a 21 julho | a partir das 14h 
“Go Go C.L.M.” 

TORNEIO DE FUTEBOL 

Ao longo da semana vamos treinar, treinar, 

treinar… para estarrmos bem preparados. E 

no dia 21 é para arrasar. Vem fazer a tua 

inscrição. Quem não quiser jogar pode vir 

fazer claque e apoiar a sua equipa preferida.   

Maiores 8 anos 


