
CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO | setembro 2017 
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 | 14h—18h 

Terça-feira 

14h—18h 

“Reciclar o Visual” 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Todo o consumidor consciente deve procurar, 

através de pequenas mudanças no seu quotidiano, 

fazer a sua parte para garantir uma vida melhor 

para as futuras gerações. Nesse sentido dispomos 

de uma atividade de reciclagem e reutilização de 

roupa, fazendo de uma peça velha um novo artigo. 
Para turmas 1.º e 2.º Ciclo Ensino Básico 

 

 

“Ferozes Animais Selvagens” 

HORA DO CONTO  
Esta é mais uma história deliciosa e cheia de 

suspense, que combate o preconceito em relação 

às pessoas e animais, porque as aparências iludem! 

Momentos em família, a não perder! 
Para jardins infância e turmas 1.º Ciclo Ensino Básico 

COMUNIDADE EDUCATIVA 
Programa de atividades disponíveis para grupos 

e escolas mediante marcação prévia 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 

O jogo é uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento motor, social e cognitivo de uma 

criança. Desta forma, dispomos de um leque de 

atividades ao ar livre, proporcionando momentos 

divertidos. 

 

“Jogos com Água” 
Para jardins infância e turmas 1.º Ciclo Ensino Básico 

 

“Futvoley” 
Para turmas 1.º e 2º Ciclo Ensino Básico 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
[DESTAQUES DO MÊS DE SETEMBRO] 

1 a 8 setembro | 15.30h 
“O REGRESSO ÀS AULAS” 

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

Vem personalizar os teus materiais escolares 

de uma forma criativa. 

Maiores de 6 anos 

21 a 29 setembro | 15.30h 
“CONTA-ME ESTÓRIAS” 

ATELIÊ DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

A estória continua. Vamos construir os 

adereços e cenários para lhe dar vida e 

ação. 

Maiores 8 anos 

11 a 20 Setembro | 15.30h 
“CONTA-ME ESTÓRIAS” 

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA  

Se tens gosto pela leitura e gostas de contar 

estórias, contamos contigo na construção de 

uma estória única e original a apresentar no 

Centro Lúdico de Rio de Mouro. 

Maiores 8 anos 


