FESTAS DE ANIVERSÁRIO
SERVIÇO
EDUCATIVO
Museu da Carris | 2021
NOTA: Adaptação a regras e medidas de prevenção do Covid-19 no final do documento.

CONHEÇA A DINÂMICA
Comemore o aniversário do seu filho/a no Museu da CARRIS!
1- Visita-História ao Museu da Carris – Núcleo 1 (35 minutos);
2- Pequeno percurso de Elétrico na Estação de Santo Amaro, fazendo a ligação entre núcleos (5 minutos);
3- Jogo de Pistas (30 minutos);
4- Realização da atividade escolhida (50 minutos);
5- Lanche e Bolo de Aniversário (30 minutos).
6- Regresso ao Núcleo 1 > Fim da Festa.
*Existem dois modelos de festa de aniversário que se diferenciam pelo espaço onde decorrem as atividades, pela área que
disponibilizamos para o lanche e pelos horários.

Nº Máximo: 25 participantes

Idades: 4-12 anos
Duração: 2.30 horas
Preço: 190€ (até 15 crianças, 8.5€ cada criança adicional)
*Existe ainda um modelo especial pensado para as crianças mais crescidas e adolescentes. Ver Escape Room.

CONHEÇA AS ATIVIDADES
Pistas e Plasticinas! (4-6 anos) | Partindo das pistas as crianças inspiram-se nas imagens fornecidas utilizando as
plasticinas e libertando a sua imaginação e o tacto!

Pistas e Parede Magica! (4-8 anos) | Partindo das pistas as crianças devem criar um mural em equipa, utilizando
desenhos e colagens.

CONHEÇA AS ATIVIDADES
Pistas e Gincana ! (6-12 anos) | Inclui o jogo da colher, pictionary, mimica, corrida de sacos, jogo do ovo, jogo de estátuas
entre outra brincadeiras.

Pistas e Super-Heróis e Princesas (6-9 anos) | Mini-atelier de criação de máscaras personalizadas, partindo, de duas bases
standard.

CONHEÇA AS ATIVIDADES
Modelo Especial (10-16 ANOS) *Esta festa não está disponível aos domingos e feriados.
ESCAPE ROOM | Este desafio pensado para miúdos “mais graúdos” e adolescentes prevê dois momentos:
1 – descoberta do Núcleo 1 do Museu e da História da Companhia;
2 – resolução de duas escape rooms, um autocarro e um elétrico, (uma por equipa) no tempo total de 1 horas e 30 minutos.

Nº Máximo: 16 participantes

“Quando Francisco Cordeiro de Sousa faleceu deixou uma carta e um

Idades: 10-16 anos

cofre misterioso ao seu irmão. Algo se relacionava com o

Duração: 2 horas
*Neste modelo dedicamos 1 hora
e 30 minutos à atividade (descoberta e escape rooms)
e 30 minutos ao momento do lanche.

desaparecimento de Monsieur Ponsard e com o advento da
eletricidade. Luciano Cordeiro de Sousa não chegou a encontrar a
chave que abria o cofre, chave essa que reapareceu quando o Museu
da Carris foi inaugurado em 1999. Agora podes abrir esta caixa
enigma e descobrir o segredo guardado!”

CONHEÇA OS ESPAÇOS
Horários MODELO 1:

10.30H-13H – Núcleo 2
14.30-17H – Núcleo 2

Núcleo 2

Núcleo 3

Horários MODELO 2:

11H-13.30H – Núcleo 3
15H-17.30H – Núcleo 3

CONHEÇA OS PERCURSOS

CONHEÇA AS CONDIÇÕES
CONDIÇÕES DE RESERVA:
As festas ao Sábado tem o valor de 190€ até 16 crianças. Cada criança adicional (até 25) tem o custo de 8.5 €.
O acompanhamento é feito por 2 monitores.
A pré-reserva só é válida após o pagamento de 50% do valor da festa, ou seja, 95€, o qual deverá ser
efetuado por multibanco, sendo a referência solicitada para o e-mail museu@carris.pt. Se o pagamento não
for efectuado até 8 dias antes da festa não será considerada a pré-reserva.
O comprovativo da transferência bancária deverá ser enviado por e-mail para museu@carris.pt ou por correio
para a seguinte morada: Museu da CARRIS – Rua 1.º de Maio, 101-103, 1300-472 Lisboa. O restante
pagamento será efetuado no próprio dia da festa na bilheteira ou na loja do Museu, tem de ser realizado até

45 minutos antes da festa terminar.
Não temos serviço de catering mas disponibilizamos uma área de lanche com mesas e cadeiras.

CONHEÇA AS CONDIÇÕES
DOMINGOS E FERIADOS *Suspenso temporariamente.

Ao Domingo o custo do aniversário é de 190€ pago na íntegra e incluindo 16 crianças. Não contempla passeio de
elétrico nem visita ao Museu da Carris, a festa ocorre no Núcleo 3 do Museu reservado para o efeito. Inclui pinturas
faciais e 2 monitores. O acerto e pagamento das crianças dos 16-25 é feito no dia da festa. Entregue em numerário
aos monitores.
Não temos serviço de catering mas disponibilizamos uma área de lanche com mesas e cadeiras.

Horários:
10.30H-13H – Núcleo 3
14.30-17H – Núcleo 3

SERVIÇO EDUCATIVO | NORMAS E CONDIÇÕES

CONHEÇA AS CONDIÇÕES
1. Cancelamentos:
Em caso de cancelamento o valor da pré-reserva não é devolvido.
2. Número de Crianças:

Nos aniversários o número máximo de participantes são 25 crianças. Este ponto é importante pois concerne as condições e
capacidade do próprio espaço, do elétrico e ação dos monitores. A confirmação do número definitivo de participantes deverá ser
feita até 8 dias antes da festa. Quaisquer alterações não comunicadas até essa data podem não ser consideradas.
3. Horários:
A festa inicia à hora marcada, com um atraso máximo de 10 minutos de tolerância. Os pais ao chegarem devem realizar o

acolhimento dos convidados > Entrada do Museu - Núcleo 1 .
A preparação do espaço do lanche é realizada pelos pais no decorrer da festa após o inicio da visita. Um dos monitores
acompanhará os pais ao espaço da festa/lanche.
A recolha das crianças é feita no local de partida> Entrada do Museu - Núcleo 1, na hora de término da festa. O espaço da festa será
encerrado para arrumação e limpeza não sendo permitida a permanência de nenhum pai/familiar ou criança.
4. Adultos: Não são permitidos adultos na festa além dos pais e avós do aniversariante. Limite 5 pessoas (familiares).
5. Outros: Os pais devem acompanhar as crianças nas idas ao “WC”.

CONHEÇA OS EXTRAS

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – Pinturas Faciais

PINTURAS FACIAIS: Têm um custo adicional de 30€, pagos diretamente ao artista contratado.

CONHEÇA AS REGRAS COVID-19

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – Pinturas Faciais

CONHEÇA AS REGRAS COVID-19

SERVIÇO EDUCATIVO | REGRAS GERAIS COVID-19

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – Pinturas Faciais

1_Acolhimento
.Todas as crianças entre os 6 e os 11 anos devem utilizar máscara no Museu. Quando oportuno e assegurada a distância de segurança os monitores indicarão se a
máscara pode ser retirada.
.Os grupos devem aguardar na entrada do Museu da Carris, debaixo da arcada em fila com um distanciamento de cerca de 2 metros entre si.
.Na entrada do Museu devem higienizar as mãos com o desinfetante do Museu.
.No final ou na recolha das crianças (aniversários) o procedimento será o mesmo.

2_Organização dos grupos
.Aniversários: Cada grupo, nesta fase, tem o limite máximo de 15 crianças + o aniversariante. O acompanhamento é realizado por dois monitores. No Escape Room
apenas é possível receber 10 crianças, 5 por cada veículo.

3_Percurso da Visita
.As crianças, nesta fase, não se podem sentar no chão em roda nem entrar nos veículos do Museu (encerrados ao público).
.Não devem tocar nos objectos. No caso da festa Escape Room é, exceptionalmente, permitido tocar nos objectos no interior dos veículos. Devem desfinfectar as mãos
na entrada e saída.
.No elétrico que faz o percurso entre os 2 núcleos do Museu da Carris a entrada deve ser feita pela parte traseira e a distribuição nos bancos alternada, lotação
máxima 5 pessoas + 2 colaboradores do museu nas cabines.

4_ Lanche (Aniversários)

.Apenas os pais, nesta situação de Pandemia, podem acompanhar o lanche que será realizado no espaço do stand de aniversário no Núcleo 2/3. Para comer o bolo as
crianças devem estar distribuídas nos locais sentados marcados (intercaladas) e pousar a máscara no local indicado cumprindo as recomendações dos monitores.

*Todos os funcionários do Museu da Carris utilizam máscara. Os monitores do Serviço Educativo do Museu da Carris receberam formação especifica sobre o Covid-19. Os
espaços cumprem as recomendações da DGS e a Higienização e desinfeção dos espaços é diária. O Museu da Carris tem um Plano de Contingência elaborado e uma Sala
de Isolamento.

FALE CONNOSCO
CONTACTOS:
Serviço Educativo do Museu da CARRIS
M: Rua 1º de Maio, 101 – 103,
1300-472 Lisboa
T: 213 613 087
E: museu@carris.pt
S: http://museu.carris.pt/

https://www.facebook.com/servicoeducativo.museucarris

