
 

 

 

Programa e Duração: 

As festas realizam-se aos sábados, tendo a duração total aproximada de 3 

horas, das 14h00 às 17h00. 

 

Duração 

Chegada 14h 

Tema da Festa 14h30-15h30 

Lanche, bolo e fotografias 16h-17h00 

 

 

 

 

Festas de Aniversário 

Centro de Ciência de Angra do Heroísmo 

 

Queres passar um dia de aniversário divertido e diferente? 

Vem celebrar o teu aniversário no Centro de Ciência de Angra do Heroísmo. 

 



 

 

Preços: 

Com bolo de aniversário 

100€ mínimo 10 crianças; 

120 € entre 11 a 15 crianças; 

140 € entre 16 a 20 crianças; 

Obs.: Mínimo 10 crianças para realização do evento. Máximo 20 crianças. 

Sem bolo de aniversário 

 80€ mínimo 10 crianças; 

100€  entre 11 a 15 crianças; 

120€ entre 16 a 20 crianças; 

 

Lanche 

Bolo de aniversário (opcional) | Sandes com queijo/fiambre | Pizza | Pipocas | 

Mousse | Batatas fritas | Gelatina | Gomas | Sumos e águas  

Caso deseje poderá optar por trazer o seu próprio bolo de aniversário. A opção 

desejada deverá ser indicada na altura da reserva. 

Obs.: Em caso de haver alguma criança com intolerância alimentar tal deverá ser 

indicada na altura da reserva. 

 

 

 



 

 

Acolhimento e acompanhamento 

 O número mínimo de participantes é 10 e o máximo 20 crianças. As festas de 

aniversário são direcionadas para crianças entre 6 e os 14 anos. A festa é 

acompanhada por monitores do Centro de Ciência (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. Apenas é permitido o máximo absoluto de 8 adultos – excluindo o/s 

responsável/eis pelo aniversariante. 

Importante: O não cumprimento das regras estabelecidas ou a manifestação de 

comportamentos considerados incorretos pelos funcionários responsáveis do Centro 

de Ciência, poderão resultar na suspensão da festa de aniversário.  

 

Pagamentos 

A reserva implica um pagamento antecipado de €50 e a entrega do documento 

anexo, preenchido e assinado, a efetuar no prazo máximo de uma semana a contar da 

data da marcação.  

A falta do pagamento e da entrega do documento implica o cancelamento 

imediato da reserva. Só há restituição daquele pagamento em caso de cancelamento 

justificado comunicado ao Centro de Ciência até 15 dias antes da realização da festa.  

O restante pagamento é efetuado no dia da festa de aniversário.  



 

 

Formas de pagamento: Diretamente no Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo em dinheiro, juntamente com as normas de funcionamento devidamente 

preenchidas e assinadas.  

 

 Alterações 

 Para alteração do número de convidados deverá contactar-nos 

imperativamente até à segunda-feira anterior à realização da festa. Caso contrário 

será considerado o número previamente reservado. A alteração deverá ser 

requisitada através de correio electrónico após contacto telefónico. 

 

Importante: A organização das festas no Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo pressupõe a aceitação das presentes condições gerais. 

 Informações e Reservas:  

De 2ª a 6ª, das 9h00 às 17h00 | 295 217 845 | ccah.oaa@gmail.com 

 

  



 

 

TEMA I - A cozinha é um laboratório 

Duração aproximada: 60 minutos 

 

Atividades (uma à escolha): 

-Suspiros no micro-ondas; 

-Bolo na caneca; 

-Gomas; 

-Chocolates; 

-Brigadeiros no micro-ondas. 

 

 

 

TEMA II – Investigadores 

 

Duração aproximada: 60 minutos 

(Maiores de 10 anos) 

Atividade: 

- Branco mais químico não há (CSI). 

 

 

 



 

 

TEMA III - Cientistas no Laboratório 

Duração aproximada: 60 minutos 

Atividades (uma à escolha): 

-Show de Ciência (Vela sugadora, mistura mágica, estrela mágica, ovo na garrafa, encher o 

balão sem ar, o balão que não rebenta); 

- Bola Saltitona . 

 

TEMA IV - Todos ao banho 

Duração aproximada: 60 minutos 

Atividades (uma à escolha): 

-Pasta de Dentes; 

-Sabonetes; 

-Sais de Banho ;  

-Creme de mãos; 

-Batom para lábios. 

 

TEMA V - Ciencionário 

Duração aproximada: 60 minutos 

Atividade: 

- Ciencionário (Pictionary de Ciência) 



 

 

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DO AMBIENTE INSULAR 

- Centro de Ciência de Angra do Heroísmo - 

 

 Contrato de realização de Festas de Aniversário Entre:  

Associação para o Estudo do Ambiente Insular (AEAI), Estrada Gaspar Corte-Real,  9700-030 Angra 

do Heroísmo, contribuinte n.º 512 068 941, como primeiro outorgante  

E ____________________________________ (Responsável da Festa), portador(a) do Cartão do 

cidadão __________________, válido até ______________, NIF _____________residente em 

_________________________________, freguesia de _____________________, código postal 

___________, contacto telefónico _____________________e o endereço electrónico 

___________________________________ como segundo outorgante, é realizado o presente 

contrato para a realização de Festa de Aniversário, o qual se rege pelas seguintes normas:  

1. A Festa de Aniversário realiza-se na data ___/___/_____, durante o período da tarde das 14h00 

às 17h00, e inclui as atividades e o lanche.  

2. A primeira parte da festa, com a duração máxima de 60 minutos, têm lugar as atividades 

científicas. Em segundo lugar, acontece o lanche, de tempo variável. Em terceiro lugar, bolo e 

fotografias , de duração de aproximadamente 1 hora, de acordo com as escolhas da equipa do 

Centro de Ciência de Angra do Heroísmo.  

3. O lanche é composto por sandes com queijo/fiambre, pizza, pipocas, mousse, batatas fritas, 

gelatinas, gomas, sumos e águas. Inclui o bolo de aniversário (opcional).  

4. Nome/Idade do Aniversariante: ________________________ / _______. 

5. Número de crianças a participar na festa ______ (máximo absoluto 20 crianças – excluindo o 

aniversariante). 

6. Número de adultos a participar na festa ______ (máximo absoluto 8 adultos – excluindo o/s 

responsável/eis pelo aniversariante). 

7. É obrigatório comparecer um adulto por cada 10 crianças. Estes serão responsáveis pelo 

acompanhamento e garantia do bom comportamento dos participantes. A entrada dos adultos 

responsáveis pelo acompanhamento da festa é gratuita.  

8. Por cada criança que compareça no dia da festa para além do número indicado no ponto 5, será 

devida a quantia de 8€ (máximo absoluto de 20 crianças). Por cada adulto para além do número 

indicado no ponto 6, além dos previstos para o acompanhamento da festa será devida a quantia 

de 10€ (máximo absoluto 8 adultos – excluindo o/s responsável/eis pelo aniversariante). 



 

 

9. Para efeitos de lanche, o número de pessoas é o número máximo aguardado pelo Centro, tal 

como previamente marcado pelo responsável da festa.  

10. A reserva implica o pagamento antecipado de 50 €, que deverá ser feito em numerário. Em 

simultâneo com o pagamento, o responsável pela festa deverá entregar este documento, 

preenchido e assinado, só então a reserva ficará confirmada.  

11. O horário de entrada e saída deve ser rigorosamente respeitado. O grupo deverá entrar em 

conjunto, lanchar em conjunto, sair em conjunto e zelar pela manutenção da limpeza da zona de 

lanches.  

12. Caso algum/alguns materiais sejam danificados pelos elementos da festa indevidamente ou 

propositadamente, a responsabilidade será do responsável pela marcação da Festa de 

Aniversário, devendo ser pagos pelo mesmo.  

13. O não cumprimento das regras estabelecidas ou comportamentos considerados incorrectos 

pelos funcionários responsáveis do Centro, poderão originar a suspensão da Festa de Aniversário.  

14. Outras alterações ao contrato propostas pelo segundo outorgante e aceites pelo primeiro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

O presente contrato é feito em duplicado e assinado por ambos os outorgantes, destinando-se o 

original ao 1º outorgante e a cópia do original ao 2º outorgante.  

 

Angra do Heroísmo, _____ de __________________ de _______  

 

 

        Primeiro Outorgante:                                                          Segundo Outorgante:  

________________________                                                  ________________________ 

 

 


