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Jogar e brincar é um comportamento comum e natural durante a
infância. Estas actividades são fundamentais para o crescimen-
to e desenvolvimento humano ao nível físico, cognitivo, mental e
social. A necessidade de equipamentos lúdicos para espaços
exteriores alternativos aos existentes no mercado conduziu a
uma pesquisa-base no qual este projecto assenta. Olhando
para a nossa paisagem e herança cultural – vivida em parte
ainda durante a nossa infância – procurámos “novos” modos
de entretenimento que possibilitem uma combinação livre de
actividades físicas e mentais, deixando aberto o caminho da
exploração criativa a quem usufrui do equipamento.

Aulas ao ar livre, jogar ao galo ou xadrez com os avós, saltar ao
eixo ou ouvir uma história, construir castelos de areia, aprender
a jogar ao berlinde e ao pião, escondidas, jogar às raquetes ou
simplesmente desenhar o que nos rodeia…

As formas básicas das peças desenhadas permitem, tanto
a crianças como a educadores, uma apropriação específica
de cada objecto de acordo com a forma e ocasião do seu
uso independentemente das suas limitações físicas ou idade
favorecendo ainda um cruzamento inter-geracional no mesmo
espaço ao ar livre.

A linha resultante desta pesquisa é composta objectos lúdicos
e didácticos em betão pré-moldado que permitem, não só às
crianças a prática de actividades psicomotoras adequadas a
diversos escalões de idades, como também a interacção e o
usufruto de momentos de lazer entre gerações.

O desenho diferenciado destes objectos possibilita a sua
utilização individual ou como complemento de outras linhas
para exteriores, de modo a completar o leque de actividades
disponíveis para zonas de jogo ao ar livre. A utilização do betão
pré-moldado possibilita ainda uma alternativa ecológica e de
baixo custo (tanto de aquisição como de manutenção), aos
tradicionais equipamentos para espaços de jogos infantis.
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Quadro de giz

Parede em betão negro para desenhar livremente com giz e
aprender ao ar livre. Disponível em 2 versões: auto-portante ou
para aplicação contra outro suporte.
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210

18

160

Betão pigmentado

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Peso~1835 kg
Semi-enterrado

REF: 03007

Parede de Giz

REF: 03007

Meia parede de Giz

REF: 03015

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Peso~920 kg
Semi-enterrado

REF: 03015
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Mesa e banco

Pode ser instalada em três alturas diferentes. O pé ao centro
permite o acesso a utilizadores com cadeiras de rodas.

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Peso~515 kg
Semi-enterrado

REF: 03018

Betão
Superfície tratada
Peso~70 kg
Semi-enterrado

REF: 03019

Mesa Banco
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Betão pigmentado

Azul Verde Laranja

Areia Branco Cinza Negro

Cores RALTinta Plástica

80,5

70,5

60,5
52,5

42,5

32,5

120 35,5
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Mesa de jogos - Xadrez

Mesa com tabuleiro de xadrez e damas embutido.
Os jogadores podem trazer as suas peças de casa ou
improvisar com objectos naturais disponíveis na envolvente.
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Betão pigmentado

Areia e cinza

Areia e negro

Branco e cinza

Branco e negro

Cinza e branco

Cinza e negro

Negro e branco

Negro e cinza

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Peso~515 kg
Semi-enterrado

REF: 03017

80,5

70,5

60,5

120
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Mesa de areia

Pode ser instalada em três alturas diferentes. O pé ao centro
permite o acesso a utilizadores com cadeiras de rodas.
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Betão pigmentado

Azul Verde Laranja Cores RALTinta Plástica

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Peso~360 kg
Semi-enterrado

REF: 03008

80,5

70,5

60,5

120

Areia Branco Cinza Negro
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Mesa de Raquetes

Para jogar com raquetes de ping pong, de outras modalidades
ou improvisadas. A mesa é mais baixa e curta que as mesas
tradicionais, permitindo o jogo também pelos mais pequenos.
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Betão pigmentado

Tinta Plástica Azul Azul escuro Verde escuro

Areia Branco Cinza Negro

Cores RAL

Betão com armadura
de aço
Superfície tratada
Tampo de jogo pintado
Peso~1045 kg
Simplesmente apoiado

REF: 03020

230

72
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Uma esfera para sentar, saltar ao eixo ou simplesmente encos-
tar a ler um livro. A cor faz deste objecto um apontamento com
grande impacto na paisagem.

Boia
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Bóia em borracha de
elevada espessura
Semi-enterrado
Peso~220 kg

REF: 03013

Vermelho

40

60 105

70

Branco

Bóia em borracha de
elevada espessura
Semi-enterrado
Peso~235 kg

REF: 03012
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