
 

Festas 
de  

Aniversário 
 

Vantagens/Ofertas: 

Já podes festejar o teu  
ANIVERSÁRIO 

no Centro Ciência Viva de Estremoz. 
 

Convidamos-te desde já a veres as várias 
ofertas que temos ao teu dispor. 

 
Será sem dúvida uma festa  

Inesquecível! 
 

  
Procura todas as NOVIDADES!! 

 
 

Telf: 268 334 285  
 

Telm: 96 831 27 68 / 91 216 51 11 
E-mails: scampos@estremoz.cienciaviva.pt 

            ccvestremoz@uevora.pt 

Reservas e/ou mais informações: 
3f a domingo, das 10h às 18h 

Centro Ciência Viva Estremoz 
(Espaço Ciência - Convento das Maltezas) 

Responsável pelo projecto: 
Susana Campos - Animadora Sócio-Cultural 
Organização e Gestão de Eventos 
 

 
Colaboração no projecto: 
Equipa CCVEstremoz.  

Organização: 
 

•  Planificação da festa de aniversário no 
seu todo: convites, programa, decoração 
do espaço, materiais, lanche (opcional), 
bolo de aniversário e prenda surpresa ao 
aniversariante. 

• Profissionais especializados. 
• Adequação da festa às faixas etárias. 
• Variedade de programas, temáticas e  
actividades. 
• Abordagem das várias vertentes:  
científica, pedagógica e lúdica. 
• Seguro acidentes pessoais (opcional). 
 
 
 
Ofertas Aniversariante: 
- Convites (CCVEstremoz) 
- Marcadores (Casa) 
- Bolo Aniversário (CCVEstremoz) 
- Prenda Surpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertas Convidados: 
- Kit festa 
- Certificado (CCVEstremoz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
A Festa de Aniversário, deverá ser marcada 
no mínimo com 8 dias de antecedência. 
 
Para a realização da festa, será necessário 
assinar um contrato próprio no 
CCVEstremoz. 



 
 

 
 

As festas de Aniversário no CCVEstremoz, 
foram pensadas para crianças entre os 4 e os 
12 anos de idade. 
Pretende-se que sejam essencialmente um 
momento lúdico-pedagógico, onde se junta  
ciência, experiências, brincadeiras, animação 
e muitas surpresas… tudo isto numa manhã 
ou tarde que dará um dia inesquecível! 
 
Mediante marcação e reserva, realizam-se 
de 2f a domingo, no período da manhã 
(10h30min às 13h30min), ou da tarde (14h30 
às 17h30). 
 
Tens à escolha duas modalidades para reali-
zar a tua Festa de Aniversário:  

Pode ser na tua casa e nós vamos lá; 
Pode ser nas instalações do CCVEstremoz e 
vens tu cá; 
 

 

Programas CCVEstremoz 

1– T-Rex (4-12 anos) 
 

* Visita ao T-Rex  
* Experiência “Paleontologia” 
* Módulo “Ampulheta dos Milhões” 
* Experiência “Pegada Invisível” 
* Lanche 
* Atividades Extra 
 
 
 
 
 

2– Caça à Ciência (4-12 anos) 
 

* Peddy-Paper pelo CCVEstremoz 
* Lanche 
*Atividades Extra 

   3– Planeta Terra (8-12 anos) 
   * Pegada Ecológica 
   * Sensibilização recursos 
   * Lanche 
   * Atividades Extra 
 
 
 
 

  4– Pedras & Bolos (8-12 anos) 
   * Módulos Interativos 
   * Cristais Artificiais 
   * Experiências “Pedras & Bolos”  
   * Lanche 
   * Atividades Extra 
 
 
 
 
 

Programas CASA: 
 
 

1 - Água 
* Livro didático “História da Gotinha de Água) 
* Experiência 
 

2 - Ar 
* Experiência “Estendal de Balões” 
* Experiência “Moinho” 
* Experiência “Luva Pesada” 
 
 

3 – Planeta Agitado 
* Livro didático “Terra um Planeta Agitado” 
* Experiência “Cadeia Montanha” 
 
 

4 – Vulcões 
* Livro didático “Rota dos Vulcões” 
* Experiência “Vulcanismo” 
 
 

 
NOTAS: 
 Para além dos programas descritos, há atividades que 
ficam ao critério do aniversariante (atividades extra), 
tais como: 
- Moldagem de Balões 
- Pintura Facial 
- Jogos Tradicionais 
- Histórias Interativas 
* Caso pretenda uma festa diferente, ou a alteração de 
alguma (s) atividade (s), poderá fazê-lo entrando em con-
tacto com o CCVEstremoz. 
 

Preçário CCVEstremoz: 
 
 

Programas 1, 2, 3 e 4 
De 6 a 10 crianças ________________________ 120€ 

De 11 a 15 crianças ________________________140€ 

De 16 a 20 crianças _______________________ 160€ 

 
 

Lanche - pães de leite e sandes de fiambre e  

queijo, batatas fritas, pipocas, sumos s/gás, 

água, gelatinas, mousse chocolate, bolos e 

bolachas miniatura. 
Criança _______________________________ 5,50€ 

Adulto _______________________________ 7,50€ 

 
 
 
 

Preçário CASA: 
 

Programas 1, 2, 3 e 4 
De 6 a 10 crianças ________________________ 145€ 

De 11 a 15 crianças ________________________165€ 

De 16 a 20 crianças _______________________ 185€ 

 

Telf: 268 334 285  
 

Telm: 96 831 27 68 / 91 216 51 11 
E-mails: scampos@estremoz.cienciaviva.pt 

            ccvestremoz@uevora.pt 

Reservas e/ou mais informações: 
3f a domingo, das 10h às 18h 

 
 Centro Ciência Viva Estremoz 

(Espaço Ciência - Convento das Maltezas) 


