A CIÊNCIA NÃO
VAI DE FÉRIAS...
DE VERÃO

8 JUL – 13 SET
EXPLORATÓRIO

Atividades com ciência
para crianças

6-12 ANOS

09h00 - 13h00
14h00 – 18h00

Perguntas frequentes
Qual o programa?
O programa A ciência não vai de férias reúne 20 atividades de exploração lúdica e pedagógica de diversas áreas
científicas que incluem experiências, jogos, sessões de filmes hemisféricos, visitas a exposições e passeios ao ar livre.
O programa completo pode ser consultado em www.exploratorio.pt.

Qual a idade dos participantes?
Os participantes devem ter entre seis e doze anos.

Como funciona o acompanhamento do programa de férias?
As atividades são acompanhadas e orientadas por elementos da equipa educativa do Exploratório.

Quais os espaços do Exploratório destinados ao programa de férias?
As atividades decorrem nos diversos espaços do Exploratório – salas de exposições, Hemispherium, Experimentário e
espaços exteriores como a horta e a zona envolvente do Parque Verde.

Qual o horário?
O programa decorre de 8 de julho a 13 de setembro. O horário é das 9h às 13h e das 14h às 18h, havendo apenas 15
minutos de tolerância, no período da manhã, a partir das 8h45, e no final do dia, até às 18h15. O acompanhamento
durante a hora de almoço, das 13h às 14h, também é assegurado pela equipa do Exploratório.

O que devem trazer os participantes?
Os participantes devem trazer uma mochila com o lanche para o intervalo da manhã e/ou da tarde. Quem quiser poderá
também trazer marmita com o almoço. O Exploratório disponibiliza o espaço e o acompanhamento da refeição, por
elementos da equipa. Aconselha-se que os participantes usem roupa e calçado confortáveis, tragam chapéu ou boné,
protetor solar e garrafa de água.

A ciência não vai de férias tem um limite de participantes?
Sim. A realização do programa implica um limite mínimo de 8 inscrições e um limite máximo de 25. Não havendo o
número mínimo de inscrições, o Exploratório devolve o pagamento e o programa fica sem efeito.
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Como se fazem as inscrições?
As inscrições podem ser feitas através do formulário online, por e-mail para visitas@exploratorio.pt
ou para o número de telefone 239 703 897.

Quais as condições para pagamento?
O preço por um período da manhã ou da tarde é de 10€. O preço para 5 períodos é de 45€ e para 10 períodos é de 80€.
Os períodos manhã/tarde podem ser em dias ou semanas distintos. Aplica-se um desconto de 10% para irmãos.
O pagamento pode ser feito presencialmente na receção do Exploratório, ou através de transferência bancária para o
IBAN PT50 003 300 000 014 826 547 105 com envio do comprovativo para visitas@exploratorio.pt.

É possível cancelar a inscrição no programa de férias?
Sim. Se o cancelamento for feito até dois dias úteis de antecedência à sua realização, é feito o reembolso de 50% do
montante pago previamente.

O que acontece se a criança estiver ou ficar doente?
O Exploratório não poderá acolher crianças que apresentem sintomas de doença, exceto se acompanhadas de
atestado médico que comprova a sua segurança e a das outras crianças. Se uma criança apresentar sinais de doença
no decorrer das atividades o adulto responsável será de imediato contactado.

