FESTAS DE ANIVERSÁRIO
COM CIÊNCIA
Perguntas frequentes
QUANDO DECORREM AS FESTAS DE ANIVERSÁRIO
NO EXPLORATÓRIO?
Todos os dias são bons para festejar o aniversário com ciência
no Exploratório!
COMO FUNCIONAM AS FESTAS?
As Festas de Aniversário com Ciência contemplam 2 horas de atividades de ciência
orientadas pela equipa do Exploratório e 1 hora de lanche com família e amigos num
espaço reservado.
EM QUE HORÁRIO DECORREM?
As festas realizam-se habitualmente entre as 10h e as 13h ou entre as 15h30 e as 18h30.
O aniversariante e familiares têm acesso ao local de realização do lanche meia hora
antes do início da festa para preparação e meia hora no ﬁnal para arrumação.
PODERÁ HAVER PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DA FESTA?
Em situações de prolongamento do horário do lanche da festa para além do horário
previsto, será cobrado um custo adicional de 20 euros por cada meia hora extra.
QUANTOS AMIGOS SE PODEM CONVIDAR?
Todos! O Exploratório oferece os convites digitais para enviar aos convidados!
QUAL O PREÇO?
O montante mínimo para a realização de uma Festa de Aniversário com Ciência é de
200€, mesmo que sejam menos de 20 convidados. A partir desse número, o preço é
de 10€ por convidado. O aniversariante, irmãos e os adultos responsáveis pela festa
não pagam! Nas festas com mais do que um aniversariante, todos os participantes
pagam, incluindo os aniversariantes e seus irmãos.
COMO É FEITO O PAGAMENTO?
O pagamento pode ser feito no dia da festa ou antecipadamente, em dinheiro ou por
multibanco, na receção do Exploratório ou através de transferência bancária para o
IBAN PT 50 003 300 000 014 826 547 105 com envio do comprovativo
para visitas@exploratorio.pt.
QUAIS OS PROGRAMAS DE FESTA DISPONÍVEIS?
Atualmente encontram-se disponíveis quatro programas distintos,
que se encontram abaixo descritos.

A CORRER, A SALTAR, DE NINHO EM NINHO VOU EXPLORAR!
FESTA PARA
QUEM FAZ
4 ANOS
OU MAIS!

Quantos ovos cabem num ninho? Como se conseguem equilibrar? E quantas minhocas
cabem num bico? A correr e a saltar muitos desaﬁos vamos ultrapassar!
Esta festa será uma animação com gincanas e jogos, ovos e histórias de ninhos e
ainda temos tempo para fazer festas aos pintainhos.

VER COM AS MÃOS, PROVAR SEM O NARIZ!
FESTA PARA
QUEM FAZ
6 ANOS
OU MAIS!

Não cheiramos uma ﬂor com os ouvidos nem ouvimos música com olhos. Mas podemos
ver com as mãos! Quantos sentidos temos? Será que são mesmo só cinco, ou serão
ainda mais?
Com os sentidos trocados, a Exposição Em Forma vamos explorar e antes da festa
acabar há muitas experiências saborosas e sonoras para fazer.

TANTAS ESTRELAS... TODAS BRILHANTES, TODAS DIFERENTES!
FESTA PARA
QUEM FAZ
7 ANOS
OU MAIS!

Estrelas há muitas, de noite e de dia! Umas estão mais próximas, outras estão mais
distantes! Terão todas a mesma cor? E de que forma serão? Prontos para explorar?!
Vamos descobrir que as estrelas são mais do que pontos no céu. Vamos construir o
mapa celeste de cada estação do ano e conhecer no Hemispherium as constelações
que nos contam histórias milenares.

HOJE QUEM MANDA SOU EU!
FESTA PARA
TODOS!

Neste dia especial quem faz anos é que manda e decide
aquilo que quer fazer! No Exploratório há tanto para explorar...
só é preciso escolher!
Festa para todos, com tudo aquilo que quem faz anos quiser!

COMO FUNCIONA O LANCHE?
O Exploratório disponibiliza um espaço reservado para o lanche da festa que inclui
toalhas de mesa e acesso a frigoríﬁco, micro-ondas e ponto de água. O serviço de
lanche, preparação da mesa e decoração ﬁcam a cargo dos adultos responsáveis
pela festa. O lanche é um momento privado entre família e amigos que terá a duração
de cerca de 1 hora no ﬁnal da festa.
HÁ ALGUMA ALTERNATIVA PARA O FORNECIMENTO DO LANCHE?
A Proteína - Cafetaria do Exploratório prepara quatro propostas de menu para as
festas de aniversário no Exploratório, com a possibilidade de dois extras. Há ainda a
possibilidade de personalização temática da festa de aniversário. A encomenda e
pagamento do lanche é feito diretamente na Proteína - Cafetaria do Exploratório,
através dos contactos: proteinacafetaria@gmail.com, 916 781 703 ou 917 085 408.
No dia da festa o lanche será entregue diretamente na sala de festas do Exploratório.

4€/
CRIANÇA

MENU BÁSICO

Pãezinhos (queijo/fiam
bre/misto)
Batatas fritas
Sortido de bolinhos se
cos
Gelatina
Água/Sumo
6€/

CRIANÇA

MENU NHAM
Menu Básico
Cornetos de fruta
Frutos secos

PARA OS MAIS CR
ESCIDOS
Mix de salgados (50
unidades) 20€
Tábua de queijos max
i 20€
Tábua mista maxi 20
€
Cerveja mini 1€

MENU FRESCO

4,5€/
CRIANÇA

Menu Básico
Cornetos de fruta

MENU PROTEÍNA

Menu Básico
Cornetos de fruta
Frutos secos
Pizza/ Salgados

5€/
CRIANÇA

EXTRA DELICIOSO
S
Salame/Brigadeiro 0
,7€/criança
Iogurte c/Granola 1,5
€/criança
Sumo Natural (20cl)
1€/criança
Bolo de Aniversário
20€/Kg

