
CENTRO LÚDICO DAS LOPAS 
Rua Carlos Charbel, 2735 Agualva 
Email| dedu.cllopas@cm-sintra.pt 
Tel.| 21 923 68 71 
 

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

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS | setembro 2017 
O Centro Lúdico das Lopas localiza-se na freguesia de Agualva e Mira Sintra, no Concelho de Sintra, perto da sede dos Bombeiros 

Voluntários do Cacém e da Escola Secundária Matias Aires. 

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

diversificado de atividades, o Centro Lúdico das Lopas possui ainda um auditório (com capacidade para 70 pessoas, equipado com 

material de iluminação, som e vídeo) e uma sala de informática (com computadores com acesso à internet) Tem também a funcionar a 

Sala XS—Espaço de Acolhimento Temporário, em parceria com a Equipa Local de Intervenção Precoce—Sintra Oriental (ELI), dirigida a 

crianças dos 0 aos 6 anos de idade, residentes no Concelho de Sintra, referenciadas pela ELI e/ou que não frequentem qualquer 

equipamento educativo. 

O Centro Lúdico das Lopas dinamiza ainda um projeto para maiores de 35 anos de idade a que demos o nome de Clube do Bem Estar e 

que envolve caminhadas, formações em informática, sessões de leitura, ateliês de culinária, sessões de relaxamento, entre outras 

atividades. Este projeto decorre todas as quartas-feiras, às 10h.  

* ver regulamento para as diferentes utilizações. 

9 setembro | 16h 
BADMINTON 

A t i v i d a d e  o r g a n i z a d a  e 
dinamizada por um grupo de 
utilizadores praticantes da 
modalidade da Escola Secundária 
da Matias Aires. Inscreve-te! 

Maiores 10 anos 

7 setembro | 15.30h às 17.30h 
“Vida de Marioneta” 

ESPETÁCULO DE TEATRO E OFICINA 
 Interativo e com uma forte vertente pedagógica, este 
espetáculo tem como objetivo sensibilizar o público para 
questões de preservação do ambiente. A oficina consiste 
na apresentação de alguns modelos de marionetas 
explicando-se as várias fases da sua construção. A 
criatividade de cada participante será a nova marioneta. 

Maiores 6 anos 

para a comunidade educativa 
Programa de atividades disponíveis para grupos e 

escolas, mediante marcação prévia 

HORA DO CONTO 
Acreditando na importância do Faz-de-conta e da fantasia, 

estão disponíveis diversas Horas do Conto, de modo a 

proporcionar às crianças um contacto com a leitura de uma 

forma lúdica. 
Para jardins-de-infância, grupos e escolas do 1ºciclo.  

 

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Nestas oficinas propomos a exploração de vários materiais e 

técnicas adaptadas às crianças/ jovens que nos visitam.  
Para jardins-de-infância, grupos e escolas do 1º ciclo ao secundário. 

 

EXPRESSÃO CORPORAL E MOVIMENTO  
A Expressão Corporal desempenha um papel fundamental 

para as crianças/jovens expressarem as suas emoções/
sentimentos.  
Para grupos e escolas do 1º ciclo ao secundário. 

11 a 15 setembro | 16h 
TORNEIO DE O GRANDE LINCE  

A velocidade dos reflexos e acuidade visual 
são as chaves para este jogo rápido para 
toda a família. O clássico jogo de tabuleiro, 
o Grande Lince torna-se um desafio 
divertido, onde as crianças/jovens quase 
sempre ganham aos adultos!!! Desafia-te! 

Todas as idades 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
[DESTAQUES DO MÊS DE SETEMBRO] 


