FESTAS DE ANIVERSÁRIO EXTERIOR 2020
PROGRAMAS
Programa: Há vida lá fora (3 aos 5 anos)
Num simples passeio pelo jardim encontramos um incrível mundo vivo aos nossos pés. Vamos explorálo? Só precisamos de calçar umas meias, abrir bem os olhos e observar com atenção! Com a ajuda dos
monitores do Pavilhão do Conhecimento, os pequenos exploradores irão descobrir plantas, animais,
rochas e até fósseis que, na azáfama do dia-a-dia, nem reparamos que existem. Com lupas e pinças
vamos recolher amostras e observá-las no nosso Laboratório exterior. E perceber que a Ciência está
bem Viva nos jardins!
Programa: Ciência na rua (6 aos 10 anos)
Os miúdos que gostam de bicharada, de calhaus e que têm sempre o radar da observação ligado, não
vão querer perder este programa! Terão a oportunidade única de fazer parte de uma equipa de
exploradores e conhecer a biodiversidade que nos rodeia através da ilustração científica. Vamos
explorar a zona envolvente do Pavilhão do Conhecimento, recolher elementos da Natureza e
identificá-los e registá-los no nosso caderno de campo. Mas atenção: a regra número de um
explorador é não tirar à Natureza nada que lhe pertença. Por isso no final devolveremos tudo o que
encontrarmos e na bagagem “só” levaremos conhecimento.
Programa: Orienta-te e descobre o mundo natural (11 aos 13 anos)
Para participar neste programa são necessários dois requisitos: espírito de aventura e paixão pela
Natureza. Os exploradores por um dia irão à procura de pistas que os conduzirão a novas perguntas
e experiências, tudo no espaço exterior do Pavilhão do Conhecimento! Vão aprender a orientar-se no
meio da Natureza, descobrir tesouros escondidos e despertar o aventureiro que há dentro de cada
um de nós!

DURAÇÃO E HORÁRIOS
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, circulação na área exterior, visita às
exposições e saída, 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.
A festa será composta por 3 momentos: actividade exterior (1h30), visita à exposição previamente
escolhida (30min) e lanche (1h).
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ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O número máximo de participantes, incluindo o(a) aniversariante, é de 30 crianças. 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 7 ou 8 crianças, tendo este entrada gratuita. A festa destina-se às crianças, não sendo permitida
a presença de outros adultos, para além dos adultos acompanhantes, em qualquer momento da
festa.
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 exterior. 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. A festa será dividida em grupos de 6 ou
7 crianças e cada grupo terá um monitor do Pavilhão do Conhecimento a acompanhar. No final serão
encaminhados ao local onde decorre o lanche.
Durante a realização da atividade, com intervalos de 30 minutos, 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.
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. Os participantes devem trazer os seus
próprios chapéus, protetor solar colocado e água para seu consumo.

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
Inclui: programa de actividades da festa | autocolante identificador da festa | um presente para o(a)
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
Inclui: programa de actividades da festa | autocolante identificador da festa | um presente para o(a)
aniversariante
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Para efeitos de pagamento o valor, para programas com ou sem lanche, 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.
O lanche é fornecido pela empresa CERGER e servido em formato snack box. O número de pessoas
considerado é o número contratado anteriormente com o Pavilhão do Conhecimento, de acordo com
o número de participantes indicados pelo responsável da festa até à quarta-feira anterior à realização
da referida festa. Permanecerá um monitor na zona onde decorre o lanche para dar apoio.
Composição do lanche (opcional): por cada snack box 1 sandwich queijo/fiambre, bolachas de
manteiga, 2 mini salgados, 1 muffin, 1 gelatina, 1 fruta, 1 dose de pipocas e 1 sumo Compal individual.
O lanche não inclui bolo de aniversário que será trazido(a) pelo(a) aniversariante.

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.

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.
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INFORMAÇÕES E RESERVAS
2ª a 6ª feira, das 9h30 às 18h30 | reservas@pavconhecimento.pt| 218 917 104 | 218 917 166

Normas válidas até 30 de Setembro de 2020
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