NORMAS

PROGRAMAS E DURAÇÃO
As festas realizam-se aos sábados, domingos e feriados, tendo a duração total aproximada de 3 horas.
PROGRAMA A (dos 4 aos 5 anos) – Ateliê do BATista
Morcego, gralha, borboleta, águia… Escolhe o teu animal favorito e diverte-te com esta “bicharada”. Nesta
festa vais aprender mais sobre estes animais. Pega nos materiais de trabalhos manuais e dá largas à tua
imaginação!
PROGRAMA B (dos 6 aos 8 anos) – Chef BATista
Mãos à obra? Não. Mãos na massa! Açúcar, farinha, fermento, ovos… o que fazer com tantos ingredientes?
Entra na pele do chef BATista e aprende a ciência por trás dos ingredientes que misturas. Aproveita e
descobre como cozinhar pode ser divertido!
PROGRAMA C (dos 9 aos 11 anos) – BATlab – Laboratório do BATista
Queres ser cientista? Veste a bata e descobre entre tubos de ensaio e pipetas experiências coloridas e
divertidas. Vais também ficar surpreendido como a ciência te ajuda a construir brinquedos reutilizando
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materiais do dia-a-dia.
PROGRAMA D (dos 12 aos 15 anos) – Fora de portas
Gostas de aventura? Parte à descoberta da zona que envolve o rio Alviela e desvenda algumas das
estruturas geomorfológicas da paisagem cársica enquanto desfrutas dos aromas e cores da natureza
(programa realizado apenas de maio a setembro).
HORÁRIOS
Programa: das 11h00 às 14h00 | das 15h00 às 18h00
No final das atividades os participantes serão conduzidos à sala de convívio para o lanche, onde ficam ao
cuidado dos pais do aniversariante.
O grupo deverá funcionar como tal – entrada em conjunto, lanche em conjunto, saída em conjunto.
LANCHE
Água | Sumos sem gás | Sandes de fiambre ou queijo | Batatas fritas | Bolo de Iogurte | Miniaturas de
pastelaria variada | Salame de chocolate | Gelatinas multicolor | Rebuçados | Descartáveis (pratos, copos,
talheres, guardanapos)
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O lanche inclui bolo de aniversário (modelo pré-definido).
O lanche é fornecido pela Pastelaria Gena.
Agradecemos a colaboração do Responsável da festa no sentido de garantir que os convidados
respeitam os horários estabelecidos para o início e término das festas de aniversário.
ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 30.
A festa é acompanhada por monitores do Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio (os monitores são
responsáveis apenas pelo desenvolvimento e execução da atividade e acompanhamento do grupo na área
expositiva).
É obrigatório comparecer um adulto por cada 10 crianças sendo estes responsáveis pelo
acompanhamento da festa. Os adultos responsáveis pela festa têm entrada gratuita.
Importante:
O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de comportamentos considerados
incorretos pelos funcionários responsáveis do CCVAlviela poderão resultar na suspensão da festa de
aniversário.
PREÇOS
€ 80 até 10 crianças
€ 110 para um mínimo de 11 e um máximo de 15 crianças
€ 130 para um mínimo de 16 e um máximo de 20 crianças
Inclui: visita à área expositiva do CCVAlviela | pinturas faciais | atividade do programa escolhido | lanche |
bolo de aniversário (modelo pré-definido) | pequeno presente para o aniversariante

Para efeitos de lanche fornecido pela Pastelaria Gena, o número de pessoas considerado é o número
contratado anteriormente com o CCVAlviela, de acordo com o pacote indicado pelo responsável da festa,
não sendo garantido o fornecimento de lanche adicional.
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O valor a pagar é o valor correspondente ao pacote indicado na reserva da festa, não sendo feitas
deduções de valor relativas a crianças que não comparecem no dia reservado.
Por outro lado, por cada criança que compareça no dia da festa para além do número máximo acordado na
reserva feita anteriormente pelo Responsável da festa, será devida a quantia de €5 (não inclui lanche).
PAGAMENTOS
A reserva implica um pagamento antecipado de 50€ e a entrega do documento de confirmação,
preenchido e assinado, a efetuar no prazo máximo de uma semana a contar da data de marcação. A falta
de pagamento e da entrega implica o cancelamento imediato da reserva.
Só há restituição daquele pagamento em caso de cancelamento comunicado ao CCVAlviela até 15 dias
antes da realização da festa.
O restante pagamento é efetuado no próprio dia com a entrada do grupo.

FORMAS DE PAGAMENTO
- Diretamente no CCVAlviela (por cheque ou dinheiro);
- Por transferência bancária (NIB: 0035 0024 00016333 130 23).
Caso o pagamento seja feito por transferência/depósito, é necessário o envio do comprovativo por fax (nº
249 881 842) ou através de e-mail (info@alviela.cienciaviva.pt), juntamente com o documento de
confirmação devidamente preenchido e assinado.
CONVITES: O Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio tem disponíveis para impressão, na sua página
web, convites para as festas de aniversário.
http://www.alviela.cienciaviva.pt/atividades/festas-de-aniversario/
ALTERAÇÕES: Para alteração do número de convidados deverá contactar-nos até à semana anterior à
realização da festa. Caso contrário será considerado o número previamente reservado.
A alteração deverá ser requisitada através de e-mail ou fax após contacto telefónico.
INFORMAÇÕES E RESERVAS
3ª a domingo, das 10h00 às 18h00 | info@alviela.cienciaviva.pt | 249 881 805
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