A CIÊNCIA NÃO VAI DE FÉRIAS...
... DO NATAL!
Perguntas frequentes
QUAL O PROGRAMA?
A Ciência não vai de Férias... de Natal! contempla muitas atividades de ciência
que decorrerão nos novos espaços de exploração do Exploratório: a exposição H2O e
o Labirinto e também no laboratório, no Hemispherium, noutras salas temáticas e ao
ar livre, no Parque Verde do Mondego!
As nossas propostas de experiências laboratoriais, jogos, histórias, sessões de
cinema imersivo, exposições interativas, passeios temáticos e outras atividades de
exterior estão feitas, mas o programa será desenhado dia-a-dia ao ritmo e ao gosto
dos participantes que estiverem connosco nestas férias de Natal.
QUAL A IDADE DOS PARTICIPANTES?
Os participantes devem ter entre seis e doze anos, mas se tiverem mais um ou
menos um ano não vão ﬁcar de fora!
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 e Parque Verde do
Mondego escolhidos de acordo com o tema, garantindo, sempre, o cumprimento das
normas da DGS.
QUAL O HORÁRIO?
O programa decorre de 19 de dezembro a 30 de dezembro, nos dias úteis de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
O QUE DEVEM TRAZER OS PARTICIPANTES?
Os participantes devem trazer roupa e calçado confortáveis, chapéu
de chuva, impermeável e garrafa de água.
Os participantes podem trazer os lanches e almoço de casa ou
encomendar na Cafetaria Proteína - 916 781 703.

A CIÊNCIA NÃO VAI DE FÉRIAS TEM UM LIMITE DE PARTICIPANTES?
Sim, as inscrições são limitadas e aceites por ordem de entrada.
A realização do programa implica um limite mínimo de 5 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.
COMO SE FAZEM AS INSCRIÇÕES?
As inscrições são exclusivamente feitas 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.
A inscrição neste programa é semanal e implica a frequência de uma semana
completa.
QUAIS AS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO?
O preço por semana é 100€ na inscrição na 1º semana e 90€ na inscrição na 2º
semana. Aplica-se um desconto de 10% para irmãos!
Preferencialmente, o pagamento deve ser feito através de transferência bancária
para o IBAN PT50 003 300 000 014 826 547 105 com envio do comprovativo para
visitas@exploratorio.pt até 48h após a inscrição.
O participante só se encontra efetivamente inscrito depois de ter efetuado o
pagamento no prazo indicado e enviado o respetivo comprovativo.
É POSSÍVEL CANCELAR A INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE FÉRIAS?
Sim. Se o cancelamento for feito uma semana antes do início das atividades, o
Exploratório devolve a totalidade do valor pago. 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 quaisquer sintomas
de doença, exceto se acompanhadas de atestado médico que comprove
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.

