as
FÉRIAS
10-14 ANOS
2ª a 6ª feira
14h00 - 18h00

PERGUNTAS FREQUENTES
Qual o programa?
O programa As Férias+ tem três temas distintos que decorrem em diferentes semanas:

Splash de Ciência

As férias + refrescantes
29 de junho a 3 de julho
20 a 24 de julho

A protagonista é a água e explorar a ciência que se esconde por detrás dela é o desaﬁo! Um leque de
experiências divertidas é a promessa! E claro, há que estar atento porque, a qualquer momento… splash,
água por todo lado!

K´Nex® XXL

As férias + construtivas
6 a 10 de julho
27 a 31 de julho

Vamos desaﬁar o engenho e a habilidade dos nossos jovens exploradores numa atividade de construção
com peças k’nex em tamanho… XXL! Pontes, monumentos, edifícios… vão ganhar forma e até ser estrelas de
animação em Stop Motion!

Science Break Out
As férias + enigmáticas
13 a 17 de julho

Códigos, padrões, pistas, jogos! Quem resiste a um science breakout? Venham passar connosco as férias
mais enigmáticas de Coimbra e criar um jogo para desaﬁarem todos os vossos amigos!

Qual a idade dos participantes?
Os participantes devem ter entre dez e catorze anos.

Como funciona este 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 em diversos espaços do Exploratório escolhidos de acordo com o tema,
garantindo sempre o cumprimento das normas da DGS.

as
FÉRIAS
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Qual o horário?
O programa decorre a partir de 29 de junho, de segunda a sexta feira, das 14h às 18h.

O que devem trazer os participantes?
Os participantes devem trazer a sua máscara de casa, enquanto forem essas as directrizes da DGS,
e também o lanche de casa ou encomendar o seu lanche na Cafetaria Proteína.
Nas semanas “Splash de Ciência” os participantes também devem trazer uma muda de roupa.

As Férias+ têm um limite de participantes?
Sim. A realização do programa implica um limite mínimo de 5 inscrições e um limite máximo de 10.
Não havendo o número mínimo de inscrições, o Exploratório devolve o pagamento e o programa ﬁca sem efeito.

Como se fazem as inscrições?
As inscrições são feitas exclusivamente através do formulário online.
Para mais informações deve contactar-nos através do e-mail: visitas@exploratorio.pt ou do número de
telefone 239 703 897.
Todos os participantes estão abrangidos por um Seguro de Acidentes Pessoais, incluído no valor da inscrição.

Quais as condições para pagamento?
O preço por semana é de 40,00€. Aplica-se um desconto de 10% para irmãos. O pagamento deve ser
feito até 48h após a inscrição, preferencialmente através de transferência bancária para o
IBAN PT50 003 300 000 014 826 547 105 com envio do comprovativo para visitas@exploratorio.pt
O participante só se encontra efetivamente inscrito depois de ter efetuado o
pagamento no prazo indicado e enviado o respectivo comprovativo.

É possível cancelar a inscrição no programa de férias?
Sim. Se o cancelamento for feito:
- até uma semana antes do início das atividades, o Exploratório devolve a totalidade do valor pago.
- até dois dias úteis antes do início das atividades, é feito o reembolso de 50% do valor pago.

O que acontece se a criança estiver ou ﬁcar doente?
O Exploratório não poderá acolher participantes que apresentem sintomas de doença. Se uma
criança apresentar sinais de doença no decorrer das atividades o adulto responsável será de imediato
contactado.

