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PROGRAMAS E DURAÇÃO 

As festas realizam-se aos sábados, domingos e feriados tendo a duração total aproximada de 2h30 para os programas 

escolhidos com lanche. Se optar por não realizar o lanche no Pavilhão do Conhecimento, a festa terá uma duração 

aproximada de 1h45. 

 

Programa A (crianças dos 3 aos 5 anos) – Troca-tintas 

Nesta festa vamos dar asas à criatividade e deixar a imaginação fluir. Pega na tela e no pincel e puxa pela tua 

veia de artista. Experimenta materiais, mistura cores e faz o teu esboço. Cria coloridas obras de arte e 

descobre que elas ganham vida com o calor. 

E porque a festa ainda não terminou, vais ter tempo para conduzir um carro de rodas quadradas, dar um 

salto até à Lua e dar-nos  uma mãozinha na construção da Casa Inacabada. Não te esqueças de colocar o 

capacete antes de arregaçares as mangas no nosso mega estaleiro. Mãos à obra! 

 

Programa B (crianças dos 6 aos 9 anos) – Aprendiz de feiticeiro 

Deixa-te atrair por doces mistérios, encantar pela ciência e seduzir pela doçura da descoberta. Nesta festa 

vais aprender que as bruxas não existem (será?) e que a ciência dominou a magia e a superstição quando 

juntou ao espanto a explicação. 

Atreve-te a beber um copo de sumo envolto num misterioso nevoeiro, enche um balão sem lhe tocares, cria 

novas cores e bolas de cristal, faz garrafas voar e brinca com o fogo sem te queimares. Descobre a natureza 

das coisas e torna-te um aprendiz de feiticeiro. Preparado? 

 

Programa C (crianças dos 10 aos 13 anos) – Faz e desfaz 

Já conheces a DÓING? Não se trata de uma exposição mas sim de uma oficina aumentada com mais de 500 

m2 onde podes criar, fazer, experimentar, construir e partilhar. Prepara-te para espicaçar a tua curiosidade e 

criatividade e não te preocupes porque neste espaço não há certos nem errados. Nesta oficina vais construir 

aviões de papel e testar a sua aerodinâmica, criar percursos para que um berlinde se desloque entre dois 

pontos da forma mais rápida, fazer pinturas com luzes e construir máquinas de rabiscos. E como numa festa 

não pode faltar luz e cor, descobre também os circuitos de papel! Usa a tinta condutora e dá luz à tua própria 

casa. 

 

Programa D (crianças a partir dos 6 anos) – Visita livre 

Se tens mais de 13 anos ou se queres simplesmente festejar o teu aniversário nas nossas exposições, escolhe 

a Visita Livre. Entra numa autêntica floresta de fenómenos naturais da exposição “Explora”, deita-te numa 

cama de pregos e descobre que o caminho mais curto nem sempre é o mais rápido no “Vê, Faz, Aprende” e 

constrói peças de roupa com componentes electrónicos ou imprime objectos 3D na Dóing 

oficina aumentada. São mais de 500 m2 de actividades para makers, curiosos e engenhosos, 

nerds e geeks, pequenos com grande lata e grandes com pequenas pancadas. 
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LANCHE – OPCIONAL 

 

Águas sem gás (1,5L) | Sumos | Sandes mistas de pão de forma | Pães-de-leite mistos | Salgadinhos (croquetes, 

folhadinhos de salsicha) | Bolo fofo de iogurte com banana e morango com glacé forrado com confetis | Gelatinas | 

Pipocas | Batatas Fritas | Bolinhas de neve e gomas. 

 

O lanche não inclui bolo de aniversário que será trazido pelo aniversariante. 

 

O lanche é fornecido pela empresa City Gourmet. 

Caso não deseje o fornecimento desta empresa poderá optar por trazer o seu próprio lanche. A festa inicia-se com 

o programa escolhido, seguido do eventual lanche. O Pavilhão do Conhecimento disponibiliza uma sala para 

realização do lanche, não dispondo de micro-ondas / frigorífico, nem disponibilizando descartáveis (copos, pratos, 

talheres, guardanapos). Cabe também ao responsável da festa colocar a mesa para o lanche, sendo responsável pelo 

zelo da sala. 

A opção desejada deverá ser indicada na altura da reserva. 

 

 

HORÁRIOS 

 

Programa COM lanche: das 11h00 às 13h30 | das 14h00 às 16h30 | das 16h00 às 18h30 (excepto programa C).  

Programa SEM lanche: das 11h00 às 12h45 |das 14h00 às 15h45| das 16h00 às 17h45 (excepto programa C), seguido 

de eventual período de lanche cuja duração não pode exceder 45 minutos. 

 

A entrada do grupo é feita pelo piso 0, na entrada de acesso à Loja. No final os participantes serão conduzidos à 

mesma área, onde ficam ao cuidado dos pais do aniversariante.  

O grupo deverá funcionar como tal - entrada em conjunto, lanche em conjunto, saída em conjunto. 

 

Agradecemos a colaboração do Responsável da festa no sentido de garantir que os convidados respeitam os 

horários estabelecidos para o início e término das festas de aniversário. 

 

 

ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

 

O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 24 (com excepção do programa C, onde o número máximo é 20).  

A festa é acompanhada por monitores do Pavilhão do Conhecimento (os monitores são responsáveis 

apenas pelo desenvolvimento e execução da actividade e acompanhamento do grupo na área 

expositiva). 
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É obrigatório comparecer um adulto por cada 12 crianças sendo estes responsáveis pelo acompanhamento da 

festa. Os dois adultos responsáveis pela festa têm entrada gratuita. A festa destina-se às crianças, e não é permitida 

a presença de outros adultos além dos pais (ou responsáveis) do aniversariante. 

 

Podem existir duas festas em simultâneo, devendo cada grupo limitar-se ao espaço que lhe é destinado, na sala para 

o lanche, garantindo a privacidade da outra festa. Não são admitidas mais de 26 pessoas por cada festa na zona de 

lanches (ou 22, no caso do programa C). 

 

Importante:  

O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de comportamentos considerados incorretos pelos 

funcionários responsáveis do Pavilhão, poderão resultar na suspensão da festa de aniversário. 

 

 

PREÇOS 

 

Sem lanche:  

170 € até 10 crianças 

210 € para um mínimo de 11 e um máximo de 15 crianças 

260 € para um mínimo de 16 e um máximo de 20 crianças 

10 € por cada criança adicional, para um mínimo de 20 e um máximo de 24 crianças 

Inclui: actividade do programa escolhido | autocolante de lapela identificador da festa, para cada participante | um 

pequeno presente para o aniversariante. 

 

Com lanche:  

250 € até 10 crianças 

320 € para um mínimo de 11 e um máximo de 15 crianças 

380 € para um mínimo de 16 e um máximo de 20 crianças 

10 € por cada criança adicional, para um mínimo de 20 e um máximo de 24 crianças 

Inclui: actividade do programa escolhido | autocolante de lapela identificador da festa, para cada participante | um 

pequeno presente para o aniversariante | lanche 

 

Para efeitos de lanche fornecido pela empresa City Gourmet, o número de pessoas considerado é o número 

contratado anteriormente com o Pavilhão do Conhecimento, de acordo com o número de participantes indicado pelo 

responsável da festa, não sendo garantido o fornecimento de lanche adicional. 

 

O valor a pagar, para programas com lanche ou sem lanche, é o valor correspondente ao número de 

crianças indicado na reserva da festa, não sendo feitas deduções de valor relativas a crianças que não 
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compareçam no dia reservado. O aniversariante deve ser contabilizado no número total de crianças indicado. 

 

 

PAGAMENTOS 

A reserva implica um pagamento antecipado de €50 e a entrega do documento anexo, preenchido e assinado, a 

efetuar no prazo máximo de uma semana a contar da data da marcação. A falta do pagamento e da entrega do 

documento implica o cancelamento imediato da reserva. 

Só há restituição daquele pagamento em caso de cancelamento comunicado ao Pavilhão até 15 dias antes da 

realização da festa. 

O restante pagamento é efetuado no próprio dia com a entrada do grupo.  

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

- Directamente no Pavilhão (c/cheque, MB ou dinheiro).  

- Por transferência bancária. Caso o pagamento seja feito por transferência/depósito, é necessário o envio do 

comprovativo por fax (nº 21 891 7171) ou através de e-mail (info@pavconhecimento.pt), juntamente com as normas 

de funcionamento devidamente preenchidas e assinadas. 

 

 

CONVITES 

O Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva tem disponíveis para impressão, na sua página Web, convites para as festas 

das crianças. 

 

http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/festas-de-aniversario/ 

 

 

ALTERAÇÕES 

Para alteração do número de convidados deverá contactar-nos imperativamente até à semana anterior à realização 

da festa. Caso contrário será considerado o número previamente reservado.  

A alteração deverá ser requisitada através de e-mail ou fax após contacto telefónico. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

2ª a 6ª feira, das 9h30 às 18h30 |  info@pavconhecimento.pt | 218 917 100 | 218 917 104 | 218 917 166 

 


