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Horários e Espaços 
 
O Tinker Clube decorre ao sábado entre as 10h30 e as 13h30 com actividades para crianças e jovens dos 
10 aos 17 anos. 
 
O ponto de encontro será na zona exterior do piso 0, na entrada de acesso à Loja, sendo que no final da 
actividade os participantes serão conduzidos ao mesmo local para entrega aos Encarregados de 
Educação. As actividades decorrem na exposição Dóing – Oficina aumentada.  
 
 
 

Normas 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. Caso seja 
necessário, as mochilas, casacos e demais pertencentes serão deixados em cacifos. 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. O grupo será sempre 
acompanhado por um monitor do Pavilhão do Conhecimento. No final da actividade os participantes 
serão encaminhados ao ponto de entrega na zona exterior, coincidente com o acolhimento. Durante a 
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. 
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Para o bom funcionamento do programa, as crianças e jovens serão sempre acompanhadas por 
monitores com formação especializada, sendo que: 
 
 Poderão participar no máximo 6 crianças ou jovens em cada data, tendo o grupo um espaço pré-

definido para realização da actividade; 
 

 Os horários de entrada e saída devem ser respeitados para não interferirem no desenvolvimento das 
actividades. Eventuais atrasos devem ser comunicados pelos responsáveis através dos telefones 21 
89171 05 (bilheteira) ou 21 891 71 35 (loja); 

 
 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 ou jovem, bem como o contacto 
telefónico); 

 
 A inscrição deverá ser solicitada pelos responsáveis da criança ou jovem (durante a actividade as 

crianças ou jovens podem ser acompanhados por um adulto, mediante reserva); 
 

 Podem fazer inscrição para uma sessão ou adquirir conjuntos de 6 ou 12 actividades; 
 

 Aceitam-se inscrições e cancelamentos com antecedência mínima de 7 dias úteis relativamente à data 

em que decorre a actividade, 
 
 A falta de pagamento dentro do prazo indicado poderá implicar o cancelamento da inscrição. 

 

 

http://www.pavconheimento.pt/
mailto:reservas@pavconhecimento.pt

