NORMAS DE FUNCIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO
2018/19

PROGRAMAS NOTURNOS

PROGRAMAS E DURAÇÃO
As festas noturnas realizam-se às sextas-feiras e sábados tendo a duração total
aproximada de 3h00. A festa decorrerá entre as 20h00 e as 23h00. A receção dos
participantes deverá acontecer às 19h45min.

Aventura Noturna (dos 7 aos 13 anos)
O Pavilhão do Conhecimento abre as suas portas só para ti! Convida os teus amigos e
serás desafiado numa área com mais de 5000m2 repleta de enigmas: terás de pedalar
numa bicicleta a 6 metros de altura, experimentar uma cama com 4000 pregos,
mergulhar numa piscina de bolas, testar a criatividade numa selva de robótica e
electrónica, pondo à prova alguns conhecimentos científicos. Mas atenção, o relógio
não para de contar, e a horas terão de terminar! Se não pa’ciência…
[máximo 30 crianças]

Elementar meu caro (dos 10 aos 13 anos)
Numa tabela periódica existem pistas. Pistas sobre elementos. Ao analisar estas
pistas percebemos que faltam elementos... E todos eles, estão espalhados à nossa
volta. As suas propriedades permitem fazer coisas fantásticas. É reluzente? Frio ao
toque? … E porque desapareceram da nossa tabela? Será que foram roubados? Cabe1

nos a nós investigar o que são e onde se escondem. Senhores inspectores, preparemse para uma nova missão.
[máximo 30 crianças]

A festa terá início com o jantar, que deverá ser providenciado pelos adultos
responsáveis. A festa não inclui bolo de aniversário. O Pavilhão do Conhecimento
disponibiliza uma sala para realização do jantar, no entanto, os consumíveis (copos,
pratos, talheres, guardanapos) ficarão a cargo dos pais.
Cabe também ao responsável da festa colocar a mesa para o jantar, zelando da sala.
Permanecerá um monitor na Zona de Lanches para dar apoio.
Agradecemos a colaboração do responsável da festa no sentido de garantir que os
convidados respeitam os horários estabelecidos para o início e término das festas de
aniversário.

SEGURO
Deverá ser enviado ao Pavilhão do Conhecimento uma lista com o nome e idade dos
participantes da festa, assim como dos adultos que os vão acompanhar até 3 dias úteis
anteriores à realização da mesma.

ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 30. 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. É permitida a presença de um adulto por cada 10 crianças,
tendo estes entrada gratuita. A festa destina-se às crianças, não sendo permitida a
presença de outros adultos.
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, jantar 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.

Importante: O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de
comportamentos considerados incorretos pelos funcionários responsáveis do
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Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, poderão resultar na suspensão da
festa de aniversário.

PREÇOS
200 € até 10 crianças
240 € para um mínimo de 11 e um máximo de 15 crianças
290 € para um mínimo de 16 e um máximo de 20 crianças
350 € para um mínimo de 21 e um máximo de 25 crianças
400 € para um mínimo de 26 e um máximo de 30 crianças
14 € por cada criança adicional que compareça na festa para além do patamar
contratualizado
Inclui: atividade do programa escolhido | um pequeno presente para o aniversariante.
Será sempre considerado apenas um aniversariante, pelo que por cada aniversariante
extra será acrescido o valor de 50€.

PAGAMENTOS
A reserva implica um pagamento antecipado de €100 e a entrega do documento anexo,
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 valor a pagar corresponde ao
número de crianças indicado na reserva da festa, não sendo feitas deduções de valor
relativas a crianças que não comparecem no dia reservado. O pagamento da totalidade
da festa de aniversário deve ser assegurado até três dias úteis antes da realização da
mesma.

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, será
necessário o envio do comprovativo através de e-mail (reservas@pavconhecimento.pt
), juntamente com as normas de funcionamento devidamente preenchidas e
assinadas.
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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:
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 | reservas@pavconhecimento.pt | 218 917 104 | 218
917 166
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