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FESTAS DE ANIVERSÁRIO 
Condições e Orientações 

 

Organize uma festa de aniversário diferente!  

No Museu das Comunicações encontra atividades e desafios bastante criativos e animados. As 

crianças adoram aprender, divertindo-se. 

Estamos à vossa espera.  

 

Objetivo 

Os monitores do serviço educativo dão apoio para tornar o dia inesquecível. No entanto, 

relembramos que a organização e acompanhamento da festa de aniversário também é da 

responsabilidade da família do aniversariante ou promotor do evento.  

Este documento ajuda a garantir que tudo vai correr da melhor forma possível. 

 

Destinatários 

Desde os bebés com um ano até jovens com 14 anos. 

 

Horários 

As festas de aniversário podem realizar-se ao sábado, nos seguintes horários: 

• Museu das Comunicações: 14h – 18h; 

• Sala dos Azulelos: 14h – 18h; 

• Atividade promovida pelo Serviço Educativo: 15h – 16h30. 

 

Atividades Educativas 

• Durante a atividade promovida pelo serviço educativo estará sempre presente um 

monitor do museu; 

• A atividade decorrerá num dos núcleos expositivos do Museu das Comunicações, em 

função da atividade escolhida. 
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Zona de Convívio 

Espaço de apoio onde decorrerá o lanche e onde as crianças e adultos podem agradavelmente 

conviver depois de terminada a atividade promovida pelo serviço educativo. 

Decoração 

O lanche e a decoração do espaço de convívio é da responsabilidade dos organizadores da festa. 

A sala terá mesas e cadeiras de apoio. 

Segurança 

Os organizadores, promotores do evento ou pais ficam responsáveis pelo bem-estar dos 

convidados e segurança das crianças. 

O Museu das Comunicações não se responsabiliza pelo extravio de bens pessoais que fiquem na 

zona de convívio. Caso seja necessário, existem cacifos. Pode solicitar as chaves de acesso junto 

ao segurança.  

Limpeza 

Quando a festa de aniversário terminar, o espaço deve ser deixado como encontrado, ou seja, 

organizado e sem decorações. Caso contrário será aplicada uma taxa de limpeza. 

  

Preçário 

• Valor mínimo: €150 para um grupo até 15 crianças (exceto aniversariante); 

• A partir de 15 crianças: €10 por criança (se aplicável); 

• Taxa de limpeza: €25 (se aplicável); 

• O preço da festa de aniversário inclui a utilização de uma zona de convívio e de uma 

oficina pedagógica. 

 

Oferta 

• Todos os adultos convidados para a festa terão entrada gratuita no museu; 

• Oferta da atividade ao aniversariante. 

 

Lotação Máxima 

• Zona de convívio: 45 pessoas (adultos e crianças); 

• Atividade pedagógica: 30 crianças. 

 

Sugestões 

Os organizadores da festa deverão ficar com os contactos dos pais das crianças convidadas. 
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