
LUDOTECA DAS FONTAINHAS

Período de execução:
• Durante o ano letivo (projeto de

continuidade), desde 2015.

Beneficiários:
• 43 beneficiários por ano letivo (alunos

do 1º ao 3º ciclo).
• 80 familiares dos respetivos alunos, nas

reuniões de pais, festas comemorativas
e no atendimento regular ou pontual.

• 5 voluntários que colaboram na
dinamização das atividades

Implementador:

• Associação Helpo

Parceiros:
• Câmara Municipal de Cascais

• Agrupamento de Escolas de Alvide
• Academia dos Champs
• Escola Profissional Val do Rio

• Fator C
• GrandVision
• Galp

Financiadores:
• Câmara Municipal de Cascais
• Associação Helpo
• Mecenas

Objetivos Gerais:

• Ser um recurso educativo de referência na Comunidade
onde, através da Ludicidade, se inova e desafia, promovendo
a aquisição e desenvolvimento de competências.

• Promover a atividade lúdica, a participação de todos, a livre
escolha e respeitar os momentos de jogo e não jogo.

• Oferecer aos utilizadores experiências físicas, psicológicas e
sociais positivas e adequadas à sua idade e condição.

• Possibilitar um acompanhamento próximo das crianças de
2º e 3º ciclo, prevenindo comportamentos de risco.

• Ser referência pela natureza e qualidade das ofertas de
atividades e projetos prestados.

A Ludoteca das Fontainhas é um espaço lúdico aberto à comunidade, frequentada maioritariamente por jovens
do 2º e 3º ciclo do ensino básico. Aqui, promove-se a escolha livre na ocupação do tempo de forma
responsável, estimulando-se a utilização do jogo, da leitura e do brincar. Pretende-se oferecer aos utilizadores
experiências físicas, psicológicas e sociais positivas e adequadas à sua idade e condição. Através de algumas
atividades estruturadas de natureza, física, artística e cultural, procura-se oferecer um conjunto de experiências
diversificadas e que contribuam para um desenvolvimento saudável de forma acessível a todos.
A Ludoteca das Fontainhas abriu em 2015, de forma a responder a uma necessidade identificada na
comunidade, a nível da ocupação de tempos livres de qualidade das crianças e jovens. O espaço de utilização
livre é atualmente frequentado por 20 jovens do 2º e 3º ciclo e as atividades estruturadas por 13 crianças e
jovens do 1º ao 3º ciclo. Faz parte da rede de espaços lúdicos e rede de ludotecas da Câmara Municipal de
Cascais. Regendo-se pela sua carta de qualidade, esta entende a Ludoteca como um “espaço comunitário
lúdico, educativo, recreativo e cultural, com jogos, brinquedos e livros; especialmente pensado para crianças e
adolescentes, de acesso livre e aberto a toda a comunidade.”. Procuramos assim, com o trabalho em rede, ser
uma referência pela natureza e qualidade das ofertas de atividades e projetos que prestamos à comunidade,
respondendo da melhor forma às suas necessidades.

Implementação do projeto:

• A Ludoteca funciona de 2ª a 6ª feira, durante o período da
tarde.

• Promove-se a utilização livre do espaço e dos materiais, a
maioria do tempo.

• Atividades estruturadas: Ténis, Dança, Yoga, Escrita Criativa.
• Frequentada por 20 jovens do 2º e 3º ciclo do ensino

básico em utilização livre e os restantes dividem-se entre as
atividades estruturadas.

• As atividades são dinamizadas por voluntários que
colaboram com a Helpo.

• Espera-se, ao longo do projeto, aumentar o número de
experiências em contexto lúdico-pedagógico de forma
adequada aos jovens mais velhos.


