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  Festas de Aniversário 

 
 
Destinadas a pequenos grupos permitindo usufruir do espaço das 
exposições e das atividades do museu sob a orientação e dinamização de 
animadores especializados.  
 
Horários: De terça a domingo a partir das 10h ou das 14h.  
 
Faixa Etária: De acordo com o tema escolhido. 
 
Duração: Duas horas, sendo que dentro deste período de tempo 15 a 30 minutos são 
reservados para o lanche de aniversário.  
 
Acompanhamento: As festas são sempre acompanhadas por dois monitores que são 
responsáveis pela dinâmica e realização das atividades previamente selecionadas pelos 
encarregados de educação. 
 
Deverão, impreterivelmente, acompanhar o grupo, durante o período de realização da 
festa, os dois adultos externos ao museu que tenham sido indicados como responsáveis 
pelo aniversário.  
 
Trazer... Impermeável no Inverno! Chapéu no verão! Calçado confortável e roupa para 
sujar! 
 
Atividades a realizar:  
As atividades realizadas são personalizadas sendo que algumas são sazonais devido às 
condições climáticas. O programa das Festas de Aniversário prevê a escolha de apenas 
um tema (vide tabela anexa).  
 
Consoante o tema escolhido deverá enviar os seguintes elementos:  
Data e hora 
Tema 
Nome do aniversariante e idade 
Nº de crianças 
Idades das crianças 
Indicar se pretende trazer lanche/bolo 
Contacto telefónico e -email 
Após a receção desta informação, será contactado pelo mediador responsável. 
 
 
Preçário: 
 
Grupo até 20 participantes............. 200 Euros 
(Podem acompanhar o grupo sem qualquer preço acrescido até 6 adultos) (20+6) 
 
Nota: Não existe limite mínimo de participantes na festa de aniversário, o limite máximo 
de participantes, no entanto, é de 20 crianças + 6 adultos.  
 
 
Festa com Lanche trazido pelos pais: 
 
O Museu não fornece lanche. Os pais optam por trazer ou não lanche próprio. Nos 
espaços onde decorrem as festas de aniversário existem mesas que podem ser usadas 
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para o lanche mas o museu não fornece materiais consumíveis como copos, talheres e 
guardanapos que deverão ser trazidos pelos pais.  
 
Este lanche destina-se ao grupo de participantes na atividade, devendo ser o mais 
simples possível. 
 
Notas importantes: 

 

A receção e entrega das crianças são efetuadas junto à bilheteira da entrada do Jardim 
Botânico (nº 54 da Rua da Escola Politécnica), (vide planta do museu abaixo). A entrada no 
Museu faz-se pela porta lateral do Edifício Principal. 
 
Os encarregados de educação dos aniversariantes têm direito até dois lugares de 
estacionamento no parque privativo do Museu durante o período de realização da festa.  
O acesso ao parque de estacionamento é feito pelo portão mais à esquerda que dá acesso 
ao Picadeiro (nº 60 da Rua da Escola Politécnica).  
O parque de estacionamento do museu não estará acessível para os restantes convidados 
nem mesmo para a largada e recolha de passageiros aquando da chegada à festa e no final 
da mesma. 
 
As festas de aniversário são realizadas à porta fechada por uma questão de segurança das 
crianças. Não será permitida a entrada de qualquer outro adulto na sala reservada para o 
efeito excepto os monitores e os adultos (inicialmente definidos) que acompanham o grupo. 
Para casos excecionais deverá ser pedida a presença de um dos monitores junto da porta de 
entrada da sala. 
 
O cancelamento das festas de aniversário deverá ser efetuado até 2 dias úteis antes da 
data prevista. O não cumprimento desta regra implica o pagamento de uma caução de 80 
euros.  
 
Planta do Museu: 

 

 
 


