
 

 
Espaço de Jogo e Recreio do Jamor 

 

O Espaço de Jogo e Recreio do Jamor é composta por 9 equipamentos lúdicos em madeira de Larício Alpino, à cor natural, e 

aço, materiais muito resistente e sem necessidade de tratamento químico prejudicial às pessoas e ao meio ambiente.  
 
Este espaço tem uma oferta de 9 equipamentos de grande riqueza lúdica privilegiando, fundamentalmente, a actividade 
motora, o jogo, o movimento, a agilidade e a socialização de crianças e jovens entre os 3 e os 14 anos: 

 

A Serpente de Madeira 

Aconselhado para crianças a partir dos 3 anos, a Serpente de Madeira representa um 
elemento com uma multiplicidade de usos: caixa de areia, área para fazer castelos de areia 
e outras actividades lúdicas. Com um design inconfundível, permite ainda o movimento, o 
equilíbrio e o agarrar/tocar. 
 
   

 

A Colina dos Anões 

Aconselhado para crianças a partir dos 3 anos, privilegia os movimentos básicos e o 

desenvolvimento da coordenação e da exploração motora. 
 
 
   

 

Balancés (“Arre Burro” e Balancé com amortecedor) 

Para crianças entre os 3 e os 8 anos, estes dois equipamentos são muito apelativos para 
crianças que procuram a sensação de balançar. O balancé tem um tipo de mecanismo que 
amortece o impacto do assento ao tocar no chão, por  forma a evitar qualquer dano na 
coluna das crianças. 
 

 

  
 

Casa sobre Estacas 

Aconselhado para crianças entre os 3 e os 7 anos, a Casa de Madeira tem dois andares 
sobre estacas, com escadas e corrimão em ambos os lados. Os dois andares oferecem 
espaço para dois grupos de crianças estabelecerem comunicação e actividades de 
vizinhança. 
 

  
 

Ninho de Rede 
Para crianças entre os 6 e os 12 anos, o Ninho de Corda é um lugar de encontro onde as 
crianças podem estar em retiro. Tem um telhado que protege uma pequena estrutura de 
corda em que as crianças podem conviver. 
 
 

  
 

Baloiço de Ninho 

Este equipamento possui robustos pólos redondos, podendo ser usado por crianças mais 
velhas. Este Baloiço permite o movimento oscilante a partir do exterior. É muito divertido, 
especialmente com várias crianças no “ninho”. 
 
 

   
 

Estaleiro de Construção 

Para crianças a partir dos 4 anos, este equipamento pretende simular, de forma realista, o 
mundo do trabalho dos adultos. Aqui, a cooperação resulta da realização de propósitos 
comuns, enquanto as leis da física são inconscientemente reconhecidas e trazidas para o 
jogo.  
 

  
 

Combinado de Torres 
Para crianças entre os 8 e os 14 anos. Este equipamento é aconselhado para crianças mais 
velhas e adolescentes que se sentem atraídos pela ponte suspensa e a parede de madeira 
inclinada. Os elementos individuais podem proporcionar actividades interessantes como 
capturar e/ou perseguir bem como jogos onde as crianças podem desempenhar vários 
papéis sociais. 

 
 


