
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA NOITE NO MUSEU 

ESPECIAL ESCOLAS 2020 

 

Um dos maiores êxitos do Pavilhão do Conhecimento está de volta com um novo programa 
dirigido às escolas: a Noite no Museu! 

Um museu completamente às escuras pronto para uma aventura repleta de conhecimento e 
emoção. Reúna a sua turma e venham passar a noite no Pavilhão do Conhecimento. 

Preparados para esta aventura acompanhados pelos nossos monitores? 

 

PROGRAMA E DURAÇÃO 

Público-alvo: escolas do ensino pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico. 

Número mínimo de participantes: 15 

Calendarização: de março a junho de 2020 

Horário: das 18h30 de quinta-feira até às 10h00 de sexta-feira 

Preço: 40€ por aluno (inclui um professor ou auxiliar acompanhante por cada 10 crianças) 

 

PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR - Pequenos Exploradores de Pijama 

Número máximo de participantes: 52 (2 turmas) 

18h30 | Chegada e apresentação dos participantes e da atividade 

18h45 | Montagem do acantonamento na Exposição Tcharan! 

19h15 | Jantar frio (tipo pic-nic) 

20h00 | Desafio: Peddy paper 

21h00 | Ceia  

21h15 | Higiene 

21h30 | Dormir com histórias 

22h00 | Silêncio no museu 

07h30 | Despertar, higiene e desmontagem do acantonamento 

08h00 | Preparação do pequeno-almoço com confeção de manteiga  

08h30 | Pequeno-almoço 

09h00 | Higiene 

09h15 | Visita livre à Exposição Tcharan! 

10h00 | Até à próxima!  

 

 

 



 

PROGRAMA 1.º CICLO - Ciência à Luz das Estrelas 

Número máximo de participantes: 52 (2 turmas) 

18h30 | Chegada e apresentação dos participantes e da atividade 

18h45 | Montagem do acantonamento na Exposição Tcharan! 

19h15 | Jantar frio (tipo pic-nic) 

20h00 | Treino espacial 

21h00 | Ceia e preparação de compota  

21h30 | Higiene 

21h45 | À luz das estrelas 

23h00 | Silêncio no museu 

07h30 | Despertar, higiene e desmontagem do acantonamento 

08h00 | Preparação do pequeno-almoço 

08h30 | Pequeno-almoço (inclui compota preparada na noite anterior) 

09h00 | Higiene 

09h15 | Visita livre à Exposição A Vida Secreta dos Intestinos 

10h00 | Até à próxima! 

 

PROGRAMA 2.º CICLO - Viagem ao Mundo Invisível 

Número máximo de participantes: 60 (2 turmas) 

18h30 | Chegada e apresentação dos participantes e da atividade 

18h45 | Montagem do acantonamento na Exposição Tcharan! 

19h15 | Jantar frio (tipo pic-nic) 

20h00 | Microrganismos à lupa 

21h00 | Ceia e preparação de massa de pão  

22h00 | Intestinos à lupa 

23h00 | Higiene 

23h30 | Silêncio no museu 

07h30 | Despertar, higiene e desmontagem do acantonamento 

08h00 | Preparação do pequeno-almoço 

08h30 | Pequeno-almoço (inclui pão preparado na noite anterior) 

09h00 | Higiene 

09h15 | Visita livre à Exposição Explora 

10h00 | Até à próxima! 

 



 

O QUE TRAZER DE CASA 

Jantar frio, lanterna, saco-cama, almofada, roupa confortável para dormir, uma muda de roupa 
para o dia seguinte, toalha de rosto e artigos de higiene pessoal. 

Nota: o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva não dispõe de balneários, apenas 
instalações sanitárias. 

 

CONDIÇÕES 

 O Pavilhão do Conhecimento tem segurança 24 horas por dia; 

 O grupo é acompanhado por monitores pertencentes à equipa do Pavilhão do 
Conhecimento, com experiência em trabalhar com crianças e jovens; 

 Por motivos de força maior que comprometam a realização da atividade, o Pavilhão do 
Conhecimento reserva-se no direito de cancelar a atividade. Neste caso, o dinheiro é 
devolvido ou a turma inscreve-se para outra data; 

 A ceia é constituída por leite simples e bolachas; 

 O pequeno-almoço é constituído por pão, manteiga, compotas, queijo e fiambre, leite 
simples, iogurte líquido e fruta; 

 Quando pedido, a ceia e o pequeno-almoço incluem as opções de leite sem lactose, pão e 
bolachas sem glúten;  

 O Pavilhão do Conhecimento não se responsabiliza por perdas e danos de bens pessoais; 

 A escola deverá acionar o seguro escolar para o período em que decorre a atividade; 

 A autorização concedida pelos encarregados de educação para participação na atividade 
é da responsabilidade da escola e dos adultos acompanhantes (professores e auxiliares). 

 

PAGAMENTO 

O pagamento da reserva da atividade deverá ser efetuado no prazo de 20 dias a contar da data 
da marcação (dinheiro, multibanco ou transferência bancária). Aceitam-se cancelamentos até 
um mês antes da data da atividade. Neste caso, o valor pago será restituído ou poderá ser feita 
inscrição para outra data. Ultrapassado este prazo, não se efetuam quaisquer devoluções. O 
valor da reserva a ser considerado é em função do número de participantes: 

Até 20 alunos: 80€ 

Até 30 alunos: 120€ 

Ate 45 alunos: 160€ 

Até 60 alunos: 200€ 

O restante montante deve ser liquidado, no máximo, até 8 dias antes da data de realização da 
atividade. 

 

 

 



 

FORMAS DE PAGAMENTO 

 Diretamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (dinheiro ou multibanco). 

 Por transferência bancária, devendo o comprovativo de pagamento ser enviado por email 
(reservas@pavconhecimento.pt); 

 No momento de pagamento o/a professor/a responsável deverá entregar a autorização 
anexa, juntamente com a listagem dos alunos participantes na atividade. 

 

  

mailto:reservas@pavconhecimento.pt


 

NOITE NO MUSEU - ESPECIAL ESCOLAS | AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, (nome do/a professor/a responsável)___________________________________________ 

professor/a no/a _______________________________________________________________ 

(nome da escola e agrupamento) declaro que li as normas de funcionamento do programa 

Noite no Museu – Especial Escolas e que aceito as condições nelas descritas.  

 

Data do início da atividade: ______/_______/______ 

Número de alunos: ____________________ 

 

Nomes e contatos dos adultos acompanhantes: 

1. 2. 

Nome:_____________________________ Nome:______________________________ 

Telemóvel: _________________________ Telemóvel: __________________________ 

Email: _____________________________        Email: ______________________________        

        Pretendo receber mais informações sobre                     
outras atividades. 

        Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página).  

        Pretendo receber mais informações sobre                           
outras atividades.  

       Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página). 

 

3. 

 

4. 

Nome:_____________________________ Nome:______________________________ 

Telemóvel: _________________________ Telemóvel: __________________________ 

Email: _____________________________        Email: ______________________________        

        Pretendo receber mais informações sobre                           
outras atividades. 

        Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página).  

        Pretendo receber mais informações sobre                           
outras atividades. 

        Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página).  



 

 

 

Dados a constar da fatura: 

Nome: _______________________________________________ NIF: ____________________ 

Código Postal _________________________________ 

 

Indicações especiais relativas aos alunos (a nível comportamental / comunicação / física / 

alimentar – intolerância/alergia à lactose e ao glúten): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Deve ser anexada, a esta autorização, a listagem dos alunos participantes na atividade. 

 

Data: ____/_______/_____ 

 

 

__________________________________________ 

                                (assinatura)  

5. 6. 

Nome:_____________________________ Nome:______________________________ 

Telemóvel: _________________________ Telemóvel: __________________________ 

Email: _____________________________        Email: ______________________________        

        Pretendo receber mais informações sobre                           
outras atividades. 

        Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página).  

        Pretendo receber mais informações sobre                           
outras atividades. 

        Concordo com a política de privacidade e de 
tratamento de dados pessoais (última página).  



 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Ciência Viva dá grande importância à proteção da privacidade dos dados pessoais dos nossos 
utilizadores. Por isso adotámos as medidas técnicas e organizativas mais adequadas para 
garantir a segurança, a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais que nos são 
facultados. 

A comunicação dos seus dados pessoais não constitui uma obrigação legal, mas a mesma é 
necessária para a realização dos fins para que os mesmos são solicitados. Recolhemos apenas 
os dados adequados, pertinentes e necessários em relação à finalidade para que são 
recolhidos. 

A Ciência Viva está empenhada em proceder ao tratamento dos seus dados de forma leal e 
transparente, garantindo-lhe confidencialidade e segurança quanto às informações que lhe são 
solicitadas e assegurando que as mesmas apenas serão usadas para os fins expressamente 
indicados e autorizados. 

Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Ciência Viva, o utilizador reconhece e consente que 
os mesmos sejam processados de acordo com os termos desta Declaração de Privacidade e 
Tratamento de Dados Pessoais. 

Os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período de tempo necessário 
para a prestação dos serviços a que os mesmos se destinam e para o cumprimento de 
obrigações legais da Ciência Viva e o preceituado na sua missão. Poderá, em qualquer altura, 
retirar o seu consentimento, bastando para o efeito fazer-nos chegar o seu pedido através do 
formulário. 

A Ciência Viva garante-lhe, ainda, o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente 
respeito, podendo solicitar a sua retificação, a sua portabilidade (se tecnicamente possível), o 
seu apagamento, a limitação no seu tratamento ou o direito de se opor ao seu tratamento, 
bastando apenas que nos contacte através deste formulário. 

A Ciência Viva designou um responsável pelo tratamento de dados para acompanhar o 
cumprimento da Política de Privacidade e sensibilizou os seus funcionários e colaboradores 
para o estrito cumprimento dos princípios de privacidade e proteção de dados, criando 
procedimentos que previnem acessos não autorizados. 

Poderá sempre apresentar qualquer reclamação relativa à nossa política de privacidade no 
tratamento dos seus dados pessoais à Autoridade Nacional de Controlo, ou seja, à Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, Rua de São Bento, n.º 148 – 3.º, 1200-821 Lisboa, e-mail: 
geral@cnpd.pt. 

Poderá obter informação adicional ou esclarecer qualquer dúvida sobre esta Declaração de 
Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, remetendo as suas questões para o responsável 
pelo tratamento de dados: 

  

Data Protection Officer 

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica 

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva 

Largo José Mariano Gago, Parque das Nações 

1990-073 Lisboa - Portugal 

http://www.cienciaviva.pt/rede/enviaremail.asp?id_endereco=95
http://www.cienciaviva.pt/rede/enviaremail.asp?id_endereco=95
http://www.cienciaviva.pt/rede/enviaremail.asp?id_endereco=95

