NORMAS DE FUNCIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO

PROGRAMAS DIURNOS
PROGRAMAS E DURAÇÃO
As festas diurnas realizam-se aos sábados, domingos e feriados tendo a duração total
aproximada de 3h00.
Os programas disponíveis são:

Viagem digestiva (dos 3 aos 6 anos)

PUM! Vem fazer parte da aventura dos alimentos no processo de digestão. Chegou o
momento de descobrir para onde vão os alimentos quando comemos, e que nutrientes são
precisos para sermos fortes. Será que dependemos da presença de bactérias nos nossos
alimentos para nos mantermos saudáveis? Durante a actividade será confeccionando um
slime comestível como um verdadeiro prato gourmet. Durante a visita às exposições, terão
oportunidade de descobrir a Casa Inacabada.
[máximo 25 crianças]

Vida a bordo da Estação Espacial (dos 3 aos 6 anos)

Todos nós sonhamos, um dia, em ser astronautas, mas a vida no espaço é um verdadeiro
desafio. Como será tomar banho, fazer refeições ou dormir? Se queres descobrir as respostas
a todas estas perguntas e ser um verdadeiro astronauta, esta é a festa ideal para ti. Veste o
fato e sobe a bordo da nossa nave do conhecimento. Durante a visita às exposições terão
oportunidade de descobrir a Casa Inacabada.
[máximo 25 crianças]
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Partícula essencial? És tu! (dos 3 aos 6 anos)

Achas a ciência um pouco aborrecida? Vamos mostrar-ta como nunca a viste. Seremos os
cientistas que exploram reacções químicas borbulhantes e em que os princípios da física
serão surpreendentes. Durante a visita às exposições terão oportunidade de descobrir a Casa
Inacabada.
[máximo 20 crianças]

Viagem digestiva (dos 7 aos 10 anos)

A Vida Secreta dos Intestinos! está pronta para que desvendemos os seus mistérios. Será que
os nossos comportamentos alimentares são os mais correctos? E como se processa a nossa
digestão? Iremos até à Cozinha é um Laboratório descobrir muito mais sobre a digestão e
numa Placa de Petri criar uma cultura biológica em que quem reina é a Gastronomia
Molecular.
[máximo 25 crianças]

Vida a bordo da Estação Espacial (dos 7 aos 10 anos)

Uma missão no espaço parece sempre aliciante! Mas será ainda no planeta Terra que estes
futuros astronautas se têm de preparar. Descobrindo as condições da Estação Espacial,
através de uma série de exercícios, vamo-nos preparar para esta viagem e descobrir mais
sobre estes cientistas do espaço. Será que as refeições serão iguais às que comemos em
nossa casa? Num ambiente de microgravidade, até beber um copo de água é uma aventura.
[máximo 25 crianças]

Dónutes Fluorescentes (dos 7 aos 13 anos)

Hummm…como fazer dónutes? Vem descobrir que reações bioquímicas ocorrem durante a
produção da massa do dónute. Enquanto ficas a conhecer o processo de fermentação, vais
confecionar um dónute e decorá-lo com uma cobertura fluorescente… será a nossa receita
apenas visível sob a luz negra?
[máximo 25 crianças]

Partícula essencial? És tu! (dos 7 aos 13 anos)

Preparado para uma incrível experiência no Laboratório?! Teremos bancadas a fumegar e
tubos de ensaio prontos para usar. Nesta festa apesar das experiências serem espetaculares
não ficarás apenas surpreendido por fenómenos científicos pois vamos revelar-te todos os
princípios físicos e químicos que se escondem por trás de cada ensaio.
[máximo 20 crianças]

Experiências em 360º (dos 7 aos 13 anos)

Se queres festejar o teu aniversário nas nossas exposições, este programa é para ti! Entra
numa autêntica floresta de fenómenos físicos na exposição “Explora”, faz as tuas engenhocas
na Oficina “Dòing”, descobre a exposição “Vida secreta dos intestinos” onde poderás conhecer
todos os habitantes que moram nesse órgão do teu corpo e desafia-te entre incríveis
acrobacias e fantásticas atracções do mundo circense, na exposição “Tcharan”!
[máximo 35 crianças]

2
Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago, nº1, Parque das Nações, 1990-073 Lisboa, Portugal , Tel: + 351 21 891 71 00 / 21 898 50 20 Fax: + 351 21 891 71 71, www.pavconhecimento.pt

Ciência na Rua (dos 8 aos 12 anos)

Gostas de bicharada, calhaus e de observar tudo o que há na rua? Transforma-te num pequeno
cientista e vem descobrir a biodiversidade da zona envolvente do Pavilhão do Conhecimento
– Centro Ciência Viva. Munido de bússola, lupa e instrumentos de medida, vais recolher e
registar no teu caderno de campo como a Ciência está bem Viva. E no fim não te esqueças de
devolver tudo à Natureza…. É lá que pertencem.
[máximo 25 crianças; disponível entre 1 de Maio e 30 de Setembro]

Operação (dos 8 aos 13 anos)

Conheces o clássico jogo Operação onde se têm de retirar diferentes órgãos do corpo do
paciente, sem tocar nas partes laterais de metal? Pois bem, a nossa proposta é a de
construíres o teu próprio jogo. Com material de craft vamos fazer o tabuleiro e utilizando
tachas, cabos, material condutor e LED, vamos montar o circuito na nossa Oficina. Vamos
decidir que parte do corpo operar? Quem é que conseguirá retirar as peças sem fazer disparar
o alarme?
[máximo 25 crianças]

HORÁRIOS
10h00 – 13h00 (lanche das 12h00 às 13h00)
11h30 – 14h30 (lanche das 13h30 às 14h30)
14h00 – 17h00 (lanche das 16h00 às 17h00)
16h00 – 19h00 (lanche das 18h00 às 19h00)
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 da mesma.

ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 35 (consulte o número máximo de cada
programa). A festa é acompanhada por monitores do Pavilhão do Conhecimento – Centro
Ciência Viva, sendo estes responsáveis pelo desenvolvimento e execução da atividade e
acompanhamento do grupo na área expositiva, prestando apoio no decorrer do lanche. É
obrigatória a presença de um adulto por cada 10 crianças, tendo este entrada gratuita. A festa
destina-se às crianças, não sendo permitida a presença de outros adultos nas atividades. Será
permitida a entrada de outros adultos no momento do lanche, nomeadamente outros
familiares e pais das crianças participantes, não comprometendo o normal funcionamento do
espaço.
Importante: O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de
comportamentos considerados incorretos pelos funcionários responsáveis do Pavilhão do
Conhecimento – Centro Ciência Viva, poderão resultar na suspensão da festa de aniversário.
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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
300 € para um mínimo de 21 e um máximo de 25 crianças
330 € para um mínimo de 26 e um máximo de 30 crianças
350 € para um mínimo de 31 e um máximo de 35 crianças
Inclui: atividade do programa escolhido | autocolante identificador da festa | um 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
430 € para um mínimo de 21 e um máximo de 25 crianças
460 € para um mínimo de 26 e um máximo de 30 crianças
500 € para um mínimo de 31 e um máximo de 35 crianças
Inclui: atividade do programa escolhido | autocolante identificador da festa | um presente para
o aniversariante | lanche.
Para efeitos de lanche fornecido pela empresa CERGER, o número de pessoas considerado é
o número contratado anteriormente com o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva,
de acordo com o número de participantes indicados pelo responsável da festa até à quartafeira anterior à realização da referida festa.
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 compareçam no dia reservado. Caso compareçam na festa um número de
participantes superior ao indicado no momento da reserva, ao montante em dívida, será
acrescido o valor de 14€ por cada participante. O aniversariante deve ser contabilizado no
número total de crianças indicado.

LANCHE – EMPRESA CERGER
O lanche fornecido pela empresa CERGER inclui: Mini bolinhas de centeio com queijo/fiambre
| Mini empadas de legumes | Mini folhados de salsicha | Batatas fritas | Bolachas de manteiga
| Quadrados de cenoura e Quadrados de chocolate | Mini pastéis de nata | Gelatinas | Pipocas
| Gomas e Rebuçados | Sumos e Águas. Não inclui bolo de aniversário que deverá será trazido
pelo aniversariante.
O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva disponibiliza uma sala para realização do
lanche, não dispondo de micro-ondas. No caso dos descartáveis (copos, pratos, talheres,
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guardanapos), os mesmos serão fornecidos pela empresa. Disponibiliza-se ainda a utilização
controlada de um frigorífico. Permanecerá um monitor na zona de lanches para dar apoio.

LANCHE – PELO PRÓPRIO
Caso não deseje o fornecimento do lanche pela empresa indicada pelo Pavilhão do
Conhecimento, poderá optar por trazer o seu próprio lanche.
O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva disponibiliza uma sala para realização do
lanche, não dispondo de micro-ondas. No caso dos descartáveis (copos, pratos, talheres,
guardanapos), os mesmos devem ser disponibilizados pelo responsável da festa. Cabe,
também, ao responsável da festa colocar a mesa para o lanche, zelando pela sala.
Disponibiliza-se a utilização controlada de um frigorífico. Permanecerá um monitor na zona
de lanches para dar apoio ao lanche.

PAGAMENTOS
A reserva implica um pagamento antecipado de €100 e a entrega do formulário de reserva,
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.
Será sempre considerado apenas um aniversariante, pelo que por cada aniversariante extra
será acrescido o valor de 50€. O montante correspondente a cada aniversariante extra deverá
ser pago no ato da reserva, juntamente com o pagamento antecipado.
Formas de Pagamento
 Diretamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (c/ MB ou dinheiro).
 Por transferência bancária. Caso o pagamento seja feito por transferência, é
necessário
o
envio
do
comprovativo
através
de
e-mail
(reservas@pavconhecimento.pt), juntamente com os documentos devidamente
preenchidos e assinados.

CONVITES
O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva tem disponíveis para impressão, na sua
página Web, convites para as festas das crianças. Poderá aceder em:
http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/festas-de-aniversario/.
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ALTERAÇÕES
Para alteração do número de convidados deverá contactar-nos imperativamente até ao
terceiro dia útil 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 | reservas@pavconhecimento.pt | 218 917 104 | 218 917 166
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