NOITE NO MUSEU 2020 - O RAPTO DA ROBÔ VIVA
NORMAS

Horários e Espaços
O programa Noite no Museu 2020 no Pavilhão do Conhecimento tem início às 19h30 de Sábado e
termina às 11h de Domingo. O ponto de encontro será na zona exterior do piso 0, na entrada de acesso
à Loja, sendo que no dia seguinte os participantes serão conduzidos ao mesmo local para entrega aos
Encarregados de Educação. As actividades decorrem em espaços amplos da área expositiva. Para
maior segurança, os participantes são divididos em grupos de seis.

Condições de funcionamento
De acordo com o actual Plano contendo as Medidas de Prevenção e Segurança, em vigor desde 1 de
Junho de 2020, a equipa de monitores estará equipada com o Equipamento Proteção Individual (EPI).
À chegada dos participantes será medida a temperatura e realizada a desinfecção das mãos. As
mochilas, casacos e demais pertencentes serão deixados em cacifos (1 por cada grupo). É obrigatório
o uso de máscara a partir dos 10 anos, desde que não se consiga garantir o distanciamento físico.
Todos os materiais usados nas actividades estarão devidamente desinfectados. Cada grupo será
sempre acompanhado por um monitor do Pavilhão do Conhecimento. No final da actividade serão
encaminhados ao ponto de entrega as crianças na zona exterior, coincidente com o acolhimento.
Durante a realização da actividade, e com intervalos regulares, a equipa de monitores irá alertar os
participantes para a importância da higienização das mãos, realizando a distribuição de desinfetante
e certificando-se da correta utilização. Serão também supervisionadas, nos lavatórios, as lavagens
frequentes de mãos.
Para o bom funcionamento do programa Noite no Museu 2020, as crianças serão sempre
acompanhadas por monitores com formação especializada, sendo que:
 Poderão participar no mínimo 6 crianças e máximo 12 crianças;
 Cada criança deve trazer de casa: picnic frio (jantar), lanterna, saco-cama com pequeno colchão,
chinelos, almofada, roupa confortável para dormir, uma muda de roupa para o dia seguinte,
máscara, toalha de rosto e artigos de higiene pessoal;
Nota: O Pavilhão do Conhecimento não dispõe de balneários, apenas instalações sanitárias.


A ceia é constituída por leite simples/leite com chocolate e bolachas;



O pequeno-almoço é constituído por pão, manteiga, compotas, queijo e fiambre, bem como leite
simples/leite com chocolate, iogurte liquido, sumos, frutas e cereais;



O Pavilhão do Conhecimento tem segurança 24 horas por dia;



O grupo é acompanhado por monitores pertencentes à equipa do Pavilhão do Conhecimento;



A equipa de monitores garante a frequente higienização das mãos e o respeito pelas regras de
distanciamento físico;



Por motivos de segurança, os participantes com mais de 10 anos de idade devem usar máscara,
para as situações em que não consigam manter o distanciamento físico;



A inscrição é feita por telefone, das 9h30 às 18h30, através dos números 218 917 104 | 218
917 166, por e-mail reservas@pavconhecimento.pt, ou presencialmente, de 2.ª a 6.ª, das 10h00 às
18h00; deverá sempre indicar a data pretendida, nome e idade da criança, bem como o contacto
telefónico;



A inscrição deverá ser solicitada pelos responsáveis da criança;



Se não se reunir o número mínimo, a atividade poderá ser cancelada com a antecedência de uma
semana. Neste caso, o dinheiro será devolvido ou o participante inscreve-se para outra data;



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
o participante inscreve-se para outra data;



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

PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de sete dias a contar da data de inscrição. A falta de
pagamento dentro do prazo indicado poderá implicar o cancelamento da inscrição. Aceitam-se
cancelamentos até uma semana antes da realização da actividade. Decorrido este prazo não se
efetuam devoluções de dinheiro.
FORMAS DE PAGAMENTO
- Diretamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (em dinheiro ou com multibanco).
- Por transferência bancária. Caso o pagamento seja feito por transferência, é necessário o envio do
comprovativo através de e-mail (reservas@pavconhecimento.pt),

A formalização da inscrição é feita apresentando o comprovativo de pagamento e a folha de inscrição
com normas de funcionamento devidamente preenchidas e assinadas.

