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FESTAS DE ANIVERSÁRIO DIURNAS 2020 
 
PROGRAMAS 
 
Experiências em 360º (dos 5 aos 12 anos) | máximo de 25 participantes  
 
O número mínimo de participantes é 10 e o máximo está definido no programa. 
 

 
DURAÇÃO, HORÁRIOS E ACOLHIMENTO 
 
As festas de aniversário realizam-se aos fins-de-semana e feriados, estando disponíveis os seguintes 
horários 10h00 – 13h00 | 11h30 – 14h30 | 14h00 – 17h00 | 16h00 – 19h00.  

 
O ponto de encontro será na zona exterior do piso 0, na entrada de acesso à Loja. No final os 
participantes serão conduzidos à mesma área, onde ficam ao cuidado do(a) responsável pela festa de 
aniversário. O grupo deverá funcionar como tal: entrada na festa, realização do programa 
seleccionado, sempre em conjunto. Agradecemos a colaboração do(a) responsável pela festa no 
sentido de garantir que os convidados respeitam os horários estabelecidos para o início e fim da 
mesma.  
 
O programa Experiências em 360º decorre em área expositiva, com exploração de módulos e 
pequenas actividades científicas pelo periódo máximo de 2 horas.  

 
ACOMPANHAMENTO 
 
A festa é acompanhada por monitores do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, sendo 
estes responsáveis pelo desenvolvimento e execução da festa. 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.  
 
De acordo com o atual Plano de Contingência, em vigor a partir do dia 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 num cacifo portátil. É obrigatório o uso de máscara a partir dos 
10 anos. Todos os materiais usados estarão devidamente desinfectados. A festa será dividida em 
grupos de no máximo 5 crianças e serão acompanhados por monitores do Pavilhão do 
Conhecimento. No final serão encaminhados ao espaço onde decorre o lanche.  
 
Durante a realização da festa, a equipa de monitores irá alertar os participantes para a importância 
da higienização das mãos, realizando a distribuição de desinfetante e certificando-se da sua correta 
utilização. Serão também supervisionadas, nos lavatórios, as lavagens frequentes de mãos. 
 

http://www.pavconhecimento.pt/
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Importante: O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de comportamentos 
considerados incorretos são avaliados pelos(as) funcionários(as) responsáveis do Pavilhão do 
Conhecimento e podem resultar na suspensão da festa.  

 
 
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  
 
Inclui: programa de actividades da festa | autocolante identificador da festa | um presente para o(a) 
aniversariante  
 
 
Para efeitos de pagamento, o valor corresponde 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(A) aniversariante deve 
ser contabilizado(a) no número total de crianças indicado.  
 
De notar que por motivo de condições de segurança, definidas pelo actual contexto, não é possível 
realizar lanche no interior das instalações do Pavilhão do Conhecimento nem ultrapassar o número 
máximo de crianças definido pelo programa da festa de aniversário. 

 
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 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(a) apenas um(a) 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 
 
- Directamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (c/ MB). 
- 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.  
 
 
 
 

http://www.pavconhecimento.pt/
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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: https://bit.ly/2S1aYqY 
 
 
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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