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REGULAMENTO
1. OBJECTIVO
A Oficina de Ciência de Sintra propicia aos seus visitantes a oportunidade inesquecível de comemorarem o
dia do seu aniversário. Entre muita brincadeira, diversão e alegria, todos são convidados a “meter as mãos na
ciência” e a descobrirem algo mais sobre essa fascinante disciplina que, afinal, até é bem divertida.
A festa de aniversário será constituída pela concretização de actividades de matriz lúdico-pedagógica
previamente seleccionadas e por um lanche, que terá uma duração máxima de 02h30m.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Público-Alvo:


A faixa etária compreendida entre os 5 e os 15 anos inclusive.

Horários:


As festas de aniversário decorrerão de terça-feira a sexta-feira das 10h30 às 13h e das 15h às

17h30, sábado, domingo e feriados das 11h00 às 13h30 e das 15h30 às 18h00.


A festa terminará 2h30 após o horário de início reservado, sendo os participantes conduzidos à

entrada, onde ficam ao cuidado dos pais do aniversariante.


O grupo deverá funcionar como tal – entrada em conjunto, lanche em conjunto, saída em

conjunto.


Agradecemos que os convidados respeitem os horários estabelecidos para o início e término

das festas de aniversário.
Actividades:


Todas as actividades constantes do programa têm como objectivo proporcionar a diversão dos

participantes, contribuindo para o aumento do seu grau de conhecimento nos campos científico,
tecnológico, ambiental entre outros.


A festa de aniversário decorre em três momentos distintos: a realização da actividade seleccionada

pelo aniversariante (das diversas disponíveis no programa), um lanche e uma actividade geral (que
abrange todas as temáticas);


O grupo de participantes será acompanhado na realização das actividades por um colaborador do

Centro.
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"Cientistas no laboratório"
Já pensaste em como seria incrível fazer experiências num
laboratório? Este programa de aniversário conta com atividades
fantásticas que te vão fazer sentir um cientista.
Programa adequado para crianças a partir dos 5 anos.

"Astronauta por um dia"
Espaço e astronomia são dois temas que juntamos neste
programa e que te convidamos a descobrir. O que comem os
astronautas a bordo da estação espacial e onde se encontram
as estrelas no teu dia de aniversário são algumas das coisas
que poderás aprender.
Programa adequado para crianças a partir dos 7 anos.

"Fósseis e vulcões"
Entra na dinâmica do planeta Terra e vem descobrir de que
maneira fósseis e vulcões são muito mais importantes do que
aquilo que julgamos.
Programa adequado para crianças a partir dos 7 anos.

"Ozobot"
Vem comandar estes nossos pequenos robots através de um
percurso com vertiginosos obstáculos.
Programa adequado para crianças a partir dos 8 anos.
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3. PREÇOS


15€ por participante. O número mínimo de participantes é 10 e máximo 30.



A confirmação do número de crianças terá que ser realizada até às 17h30 do 3.º dia anterior à

realização do evento. Após este período, não serão aceites alterações ao número de crianças
previamente marcadas, e será esse o número faturado no final do evento.


Os pais das crianças convidadas que pretendam visitar a Oficina de Ciência, deverão comprar o

bilhete de entrada, não sendo permitido o acompanhamento da festa de aniversário, apenas é permitido o
acompanhamento no lanche.


Aniversariantes filhos de Funcionários Públicos da Camara Municipal de Sintra têm 10% de desconto

desde que se identifiquem como tal.
4. RESERVA E PAGAMENTO


A realização da festa de aniversário obrigará à marcação prévia junto dos colaboradores da Oficina.

A marcação poderá efectuar-se de 2.ª a 6.ª feira, das 10h-13h e das 14h-18h e sábados/domingos e
feriados das 11h-14h e das 15h-19h, por e-mail.


A reserva implicará, no prazo máximo de 8 dias que antecede o dia do evento, a entrega do

respectivo formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, assim como, o pagamento
antecipado, de 50,00€ (cinquenta euros), que poderá concretizar-se por transferência bancária (NIB
0036.0467.99104502969.97), por cheque, multibanco ou em numerário, agradecemos envio do
comprovativo por mail (reservas@oficinacienciasintra.pt), juntamente com a ficha de inscrição.


O pagamento do valor restante efectuar-se-á no próprio dia com a entrada do grupo;



O incumprimento do supramencionado implicará o cancelamento imediato da reserva;



O responsável pela marcação da festa de aniversário terá que facultar o nome de cada participante,

para efeitos de preenchimento dos respectivos cartões de identificação, no prazo de 48 horas de
antecedência;


Em caso de cancelamento pelo responsável do evento, apenas haverá direito à restituição daquele

pagamento mediante a comunicação à Oficina, num prazo de 8 dias de antecedência, da data da
realização da festa de aniversário;


Caso deseje fatura com nº de contribuinte e dados associados a esta por favor indicar na ficha de

inscrição.
5. RECOMENDAÇÕES RELEVANTES


É obrigatório no acto da inscrição informar se o(s) participante(s) na festa de aniversário padece(m)

de alguma doença, alergia, contra-indicação alimentar ou se encontra(m) a tomar algum tipo de
medicação;


É fundamental que a ficha de inscrição seja preenchida com o máximo de rigor e transparência, pois,

as informações dela constantes contribuirão, decisivamente, para garantir o bem-estar e segurança do(s)
participante(s);
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Os colaboradores da Oficina estão expressamente proibidos de administrarem, sob qualquer

circunstância, qualquer medicação, mesmo que tenha sido devidamente prescrita por um médico;


Considerando que, algumas actividades se realizam ao ar livre é fundamental que o(s) participante(s)

tragam um chapéu para o sol e, se possível, venham protegidos com um creme protector solar de factor
adequado à sensibilidade da pele (sobretudo na Primavera e no Verão);


Os horários de entrada e saída dos grupos serão rigorosamente respeitados;



No final da festa de aniversário os familiares dos participantes deverão aguardar junto à bilheteira,

não podendo entrar e circular pela área expositiva, salvo, se para tal adquirirem o respectivo ingresso de
acesso;


O incumprimento das regras estabelecidas ou a ocorrência de comportamentos considerados

incorretos pelos colaboradores responsáveis da Oficina de Ciência, poderão ditar a suspensão da festa
de aniversário.
6. EMENTA


Salgados:

Sandes de queijo e fiambre, rissóis, croquetes e pasteis de bacalhau;


Doces:

Bolos em miniatura (mini pastel de nata, mini bola de berlim), gelatina, gomas, rebuçados, mini kit kat;
mini smarties;


Bebidas:

Sumos néctar e água;
Notas:


A Oficina de Ciência reserva-se o direito de alterar os produtos mencionados na ementa, por

produtos idênticos e que em nada alterem a qualidade do serviço.


Todos os produtos não consumidos no lanche contemplado no programa das festas de aniversário,

poderão ser levados no final da mesma, sendo que após a saída dos géneros alimentícios da Oficina de
Ciência a mesma deixa de ter qualquer responsabilidade pela conservação e manutenção da qualidade
dos géneros alimentícios que deixam as nossas instalações.
7. CONTACTOS
Oficina de Ciência de Sintra
Rua Carlos de Oliveira Carvalho 19,19A e 19B

2710-540 Ribeira de Sintra

Telefone: 219 247 730
Fax: 219 247 739
E-mail: info@oficinacienciasintra.pt / reservas@oficinacienciasintra.pt
Página na Web: www.oficinacienciasintra.pt
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