
1 

 

 

CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO 2017 

PROGRAMAS DIURNOS  

 

PROGRAMAS E DURAÇÃO 

As festas realizam-se aos sábados, domingos e feriados tendo a duração total aproximada de 3h00 para os 

programas escolhidos com lanche. Se optar por não realizar o lanche no Pavilhão do Conhecimento, a festa 

terá uma duração aproximada de 2h00.  

 

Chef espacial (dos 3 aos 10 anos)  

Comer no espaço não é nada fácil, e beber um copo de água é um verdadeiro desafio. Mas o que comem 

afinal os astronautas quando vão em missões para o Espaço? E será que a comida tem o mesmo sabor? Veste 

a pele de astronauta por um dia e vem descobrir o que comem, como comem e que dificuldades ultrapassam 

estes heróis modernos para conseguir provar um bife. Durante a visita às exposições, as crianças dos 3 aos 6 

anos terão oportunidade de descobrir a Casa Inacabada, local preferido dos mais pequenos.  

 

Aventura Digestiva (dos 5 aos 10 anos) 

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 e saudáveis. O 

que faz crescer os músculos e os ossos? Será a sopa ou a sobremesa? Uma viagem cheia de desafios e 

descobertas que termina com visita às exposições. As crianças dos 3 aos 6 anos fazem uma visita à Casa 

Inacabada. 

 

Cozinha Explosiva (dos 7 aos 12 anos)  

Que segredos se escondem na gastronomia molecular? Vem explorar novas formas de criar receitas e aplicar 

técnicas culinárias inovadoras, fazendo uso de ingredientes que habitualmente encontramos na despensa da 

nossa casa. Vem confeccionar e provar um prato delicioso e bem estaladiço. 

 

Ciência na Rua | Exterior (dos 7 aos 10 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. 

Disponível de 01 de Maio a 30 de Setembro. 
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Laboratório Fumegante (dos 8 aos 12 anos)  

Vem explorar o lado lúdico que se mistura com vários princípios científicos, onde os fenómenos naturais 

parecem saídos de um truque de “magia”. As reações químicas serão explosivas e as experiências da física 

vão surpreender-te. Tudo isto numa bancada Ciência…. a fumegar. 

 

Makey, makey – Dóing: Oficina Aumentada (dos 10 aos 13 anos)  

Para quem gosta de programação e computação física, este é o programa ideal. Criado por Jay Silver e Eric 

Rosenbaum do MIT Media Lab, o MaKey MaKey é uma plataforma simples que permite transformar 

qualquer objecto do dia-a-dia num botão ou touchpad. Com um cacho de bananas podemos fazer um piano, 

comandar um jogo com cápsulas de café e até pôr luzes a “falar”. O que vamos experimentar hoje?  

 

 

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.  

 

 

LANCHE – OPCIONAL  

 

Sandes com queijo/fiambre | Folhadinhos de salsicha| Merendinhas mistas| Batatas fritas| Bolachinhas de 

manteiga ou húngaros | Bolos quadradinhos | Gelatinas | Gomas | Sumos e águas  

 

O lanche não inclui bolo de aniversário que será trazido pelo aniversariante.  

 

O lanche é fornecido pela empresa Cerger.  

Caso não deseje o fornecimento desta empresa poderá optar por trazer o seu próprio lanche. A festa inicia-

se com o programa escolhido, seguido de visita à área expositiva e termina com o eventual lanche. O 

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva disponibiliza uma sala para realização do lanche, não 

dispondo de micro-ondas nem descartáveis (copos, pratos, talheres, guardanapos) Disponibiliza, no entanto, 

a utilização controlada de um frigorífico. Cabe também ao responsável da festa colocar a mesa para o lanche, 

zelando pela sala. Permanecerá um monitor na Zona de Lanches para dar apoio.  

 

A opção desejada deverá ser indicada na altura da reserva.  
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ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO  

 

O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 24 (com excepção dos programa Makey Makey e Ciência 

na Rua, onde o número máximo é 20). A festa é acompanhada por monitores do Pavilhão do Conhecimento – 

Centro Ciência Viva, sendo estes responsáveis pelo desenvolvimento e execução da actividade e 

acompanhamento do grupo na área expositiva, prestando apoio no decorrer do lanche. Durante a festa é 

obrigatória a presença de um adulto por cada 12 crianças, tendo estes entrada gratuita. A festa destina-se 

às crianças, não sendo permitida a presença de mais do que 2 adultos nas actividades.  

 

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 incorrectos pelos funcionários responsáveis do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência 

Viva, poderão resultar na suspensão da festa de aniversário.  

 

 

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  

10 € por cada criança adicional, para um mínimo de 20 e um máximo de 24 crianças  

 

Inclui: actividade do programa escolhido | autocolante identificador da festa | um pequeno 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  

10 € por cada criança adicional, para um mínimo de 20 e um máximo de 24 crianças  

 

Inclui: actividade do programa escolhido | autocolante identificador da festa | um pequeno 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 indicado pelo responsável da festa, não sendo garantido o fornecimento de lanche 

adicional.  

 

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. O aniversariante deve ser contabilizado no número total de crianças 

indicado.  
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PAGAMENTOS  

 

A reserva implica um pagamento antecipado de €50 e a entrega do documento anexo, preenchido e 

assinado, a efectuar 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 efectuado no próprio dia com a entrada do grupo.  

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO  

 

- Directamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (c/cheque, MB ou dinheiro).  

- Por transferência bancária. Caso o pagamento seja feito por transferência, é necessário o envio do 

comprovativo por fax (nº 21 891 7171) ou através de e-mail (info@pavconhecimento.pt), juntamente com as 

normas de funcionamento devidamente preenchidas e assinadas.  

 

 

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/.  

 

 

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 | info@pavconhecimento.pt | 218 917 104 | 218 917 166 


