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 15h e as 18h.
O aniversariante e familiares têm acesso ao local de realização do lanche meia hora antes
do início da festa para preparação do espaço e meia hora depois do final da festa
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!
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 cinco programas distintos,
sendo que as atividades de cada um serão ajustadas em função da idade do aniversariante.
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Pé ante pé, vamos descobrir que animal é!
No Exploratório encontramos diversas pistas deixadas
por um animal que por aqui passou.
É preciso recolher e analisar as pistas com muita atenção
e explorar o que comem, como é o seu corpo, que som fazem.
Será que juntos conseguimos descobrir que animal é?
Festa com a exploração de pistas em diversos espaços do Exploratório
e filme “Animais Nossos Amigos” no Hemispherium!
(filme indicado para crianças dos 3 aos 6 anos de idade)

Querida amiga, querido amigo, eu tenho um umbigo!
Todos temos um umbigo, isso é uma certeza. Mas porque será?
E que mais temos em comum? Numa viagem pelo corpo humano
exploramos o cérebro, os pulmões, os intestinos e até o coração
e descobrimos que somos assim, por dentro e por fora.
Festa com exploração da exposição “Em Forma com a Ciência”
e filme “Corpo Humano: a máquina mais complexa” no Hemispherium!
(filme indicado para crianças a partir dos 6 anos de idade)

Adivinha quem saiu da casca!
Ovos há muitos... mas serão todos iguais?
Que animais nascem de um ovo?
Serão os ovos frágeis ou resistentes?
Será assim tão fácil partir um ovo? O que estará lá dentro?
Numa visita à maternidade vamos conhecer pintainhos
acabados de sair da casca!
Festa com muitas experiências com ovos e uma visita à maternidade
e creche dos pintainhos!

Astronauta por um dia!
Vamos viajar até à Lua? É o único satélite natural do nosso planeta!
Antes de partir há muito para descobrir. Como é a superfície lunar?
Como conseguimos chegar à Lua? O que podemos usar na Lua?
Os astronautas vestem-se como nós? 3...2...1... aqui vamos nós!
Festa com muitas experiências astronómicas e uma viagem inesquecível
no Hemispherium!

Hoje quem manda sou eu!
É um dia especial e por isso quem faz anos é que manda e decide
aquilo que quer fazer! Numa visita prévia feita ao Exploratório
pode escolher as atividades que mais lhe agradam e que quer
explorar no dia da sua festa na companhia dos seus amigos.
Festa 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?
As Pastelarias Vasco da Gama prepararam quatro propostas de menu para as festas
de aniversário no Exploratório. A encomenda e pagamento do lanche é feito diretamente
nas Pastelarias Vasco da Gama, através dos contactos: comercial@novagamagourmet.pt,
239 989 090 ou 914 501 572. No dia da festa o lanche será entregue diretamente
no Exploratório, ficando a cargo dos adultos responsáveis pela festa a preparação da mesa
do lanche.

Proposta 1
- Pães de leite
e pão biju miniatura
com queijo e fiambre
- Água e Sumos
- Batatas fritas
- Sortidos variados

Preço: 3€/criança

Proposta 2

Proposta 3

Proposta 4

- Croissants e pães
de leite miniatura
com queijo e fiambre
- Folhados de salsicha
e/ou croquetes
miniatura
- Água e Sumos
- Batatas fritas
- Chá Húngaro com
formatos variados

- Croissants e pães
de leite miniatura
com queijo e fiambre
- Folhados de salsicha
e/ou croquetes
miniatura
- Pizzas
- Batatas fritas
- Água e Sumos
- Chá Húngaro com
formatos variados

- Croissants e pães
de leite miniatura
com queijo e fiambre
- Folhados de salsicha
e/ou croquetes
miniatura
- Pizzas
- Mousse e gelatinas
individuais
(ou espetadas de fruta)
- Batatas fritas
- Água e Sumos
- Chá Húngaro
com formatos variados

Preço: 4€/criança

Preço: 4,5€/criança

Preço: 5€/criança

Bolo de aniversário com 2kg a 40€/unidade. Bolo de aniversário com mais de 2kg a 18€/kg.
Os preços incluem IVA à taxa em vigor.
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